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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 fevereiro de 2020 a 30 de abril de 2020. 

Com os meus cumprimentos, 

Paços do Concelho, 8 de junho de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

1 



Índice 

Preâmbulo 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Presenças do Senhor Presidente da Câmara 

Divisão de Administração Organizacional 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas 

Gabinete de Sanidade Pecuária 

Gabinete Técnico Florestal 

Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo 

Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida 

Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde 

Divisão de Gestão de Recursos Humanos 

Divisão de Cultura, Bibliotecas, Juventude e Desporto 

Divisão de Educação 

3 

14 

16 

31 

34 

62 

68 

71 

73 

90 

130 

133 

180 

2 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

PREÂMBULO 
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MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

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. 

Em 31 de dezembro de 2019, a China reportou à Organização Mundial de Saúde (OMS) um 

cluster de pneumonia de etiologia na cidade de Wuhan. 

A 07 de janeiro de 2020 as autoridades chinesas identificaram um novo coronavirus (2019· 

nCoV) como agente causador da doença. Este agente nunca tinha sido previamente 

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

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

Saúde Pública de Âmbito Internacional da Covid-19. 

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

Em 11 de março, a OMS declara que está em curso uma pandemia do novo coronavirus. 

Quadro Legal e Medidas Municipais 

2 de março 

Despacho n. º 2836-A/2020 • Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano 

de contingência alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no 

âmbito da prevenção e controlo de infeção por novo Coronavirus 

Despacho do presidente da câmara • Constituição de Grupo de Trabalho para 

acompanhamento e gestão da situação da Covid-19, incluindo a elaboração do Plano de 

Contingência. 

9 de março 

A Câmara Municipal do Montijo aprovou e acionou o seu Plano de Contingência face à 

Doença Covid-19. 

12 de março 

Despacho do presidente da câmara · Primeiras Medidas Preventivas (ex: encerramento 

de piscinas e pavilhões desportivos, redução do número de pessoas nos funerais, entre 

outros). 
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13 março 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Despacho n. º 3298-B/2020 - Declara a Situação de Alerta Nacional. 

Decreto-Lei n. º 1 0-A/2020 - Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à 

situação epidemiológica do novo coronavirus (diploma que foi sofrendo alterações ao longo 

dos meses. A última foi através do Decreto-Lei n. º 24-A/2020, de 29 de maio - versão 

consolidada aqui). 

Aprovado e acionado Plano de Contingência dos SMAS Montijo. 

Despacho do presidente da câmara - Medidas Adicionais de Prevenção (ex: redução do 

número de trabalhadores ao serviço através de horários desfasados, alteração de horários 

de atendimento ao público). 

16 de março 

Despacho do presidente da câmara - Medidas Adicionais de Prevenção (ex: encerramento 

dos equipamentos culturais, redução de horários de atendimento ao público). 

Despacho semelhante foi emitido para os SMAS Montijo. 

17 de março 

Reunião Extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil. 

18 de março 

Decreto do Presidente da República n. º 14-A/2020 - Após consultar o Conselho de Estado 

e ouvir o Governo, o Presidente da República declara o Estado de Emergência Nacional. 

Resolução da Assembleia da República n. 0 15-A/2020 - Autoriza o Estado de Emergência 

Nacional. 

19 de março 

Despacho do presidente da câmara - Encerramento de esplanadas. 

Despacho do presidente da câmara - Encerramento generalizado dos serviços municipais 

não essenciais e para o recurso ao teletrabalho. 

Despacho semelhante foi emitido para os SMAS Montijo. 

Reunião Extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil 
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20 de março 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Decreto n. º 2-A/2020 - Regulamenta o Estado de Emergência. 

Despacho do presidente da câmara - Criação de um Gabinete de Crise para gestão da 

resposta à covid-19, na sequência da declaração do Estado de Emergência. 

24 de março 

Despacho do presidente da câmara - Realização das Reuniões de Câmara por 

videoconferência a partir de 1 de abril. 

2 de abril 

Decreto do Presidente da República n. 0 17-A/2020, renova o Estado de Emergência. 

Decreto n. 0 2-B/2020, regulamenta o Estado de Emergência. 

17 de abril 

Decreto do Presidente da República n. 0 20-A/2020 - Segunda renovação da declaração 

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

pública. 

Decreto n. º 2-C/2020 - Regulamenta a prorrogação do Estado de Emergência. 

O Estado de Emergência Nacional vigorou até às 23h59 do dia 2 de maio de 2020 

30 de abril 

Resolução do Conselho de Ministros n. º 33-A/2020 - Declara a Situação de Calamidade 

devido à pandemia de covid-19, a partir do dia 3 de maio. 

Resolução do Conselho de Ministros n. º 33-C/2020 - Estratégia de Desconfinamento. 

Despacho do presidente da câmara - Eliminação do dever de pagamento de rendas de 

contratos de arrendamento apoiado para habitação, durante três meses. 

4 de maio 

Despacho do presidente da câmara - Ativação do Plano Municipal de Emergência e 

Proteção Civil. 
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MUNICÍPIO DO MONTlfO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Despacho do presidente da câmara - Situação de Calamidade e ao funcionamento dos 

serviços municipais. 

17 de maio 

Resolução do Conselho de Ministros n. º 38/2020 - Prorrogação da Situação de 

Calamidade em todo o território nacional até às 23h59 do dia 31 de maio de 2020. 

22 de maio 

Despacho do presidente da câmara - Constituição da Comissão de Análise do Medida de 

Alargamento da área das esplanadas. 

28 de maio 

Despacho do presidente da câmara - Constituição da Comissão de Acompanhamento no 

âmbito da abertura dos estabelecimentos comerciais com área superior a 400 m2
• 

29 de maio 

Resolução do Conselho de Ministros n. º 40-A/2020 - Nova Prorrogação da Situação de 

Calamidade até às 23h59 do dia 14 de junho de 2020, sem prejuizo de prorrogação ou 

modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar. 

2 de junho 

Despacho do presidente da câmara - Isenção de Taxas Municipais. 

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

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

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

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. 

Entre financiamento direto e indireto, desde o inicio da pandemia de covid-19, o Município 

do Montijo já investiu um milhão de euros nas respostas implementadas, tanto no que 

concerne à crise sanitária como à crise socioeconómica. 
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MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

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. 

Desde março e até à presente data, a ação municipal nas mais diversas áreas tem sido a 

seguinte: 

Ação Social - Apoio às Instituições Sociais 

- Criação da Linha de Apoio Social. Até final de maio, tinham sido atendidas 452 chamadas; 

- 30 de março - Reunião com as instituição particulares de solidariedade social com 

resposta de lar de idosos (União Mutualista N. ª Sra da Conceição, Santa Casa do Montijo, 

Santa Casa de Canha e Associação Caminho do Bem Fazer) para delinear a estratégia de 

realização de lares nos testes da rede pública/solidária; 

- Isenção de rendas de habitação social até final de junho, abrangendo 1200 pessoas; 

- Confeção e entrega de refeições ao domicilio às pessoas carenciadas, que solicitam esse 

apoio através da Linha de Apoio Social. Até final de maio foram entregues mais de 11 mil 

refeições; 

- Criação de Linha de Apoio à Vitima, em colaboração com a CIG- Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género; 

- Criação de Linha de Apoio ao Migrante; 

- Reunião de Câmara 1de abril -Apoio de 70 997 euros à Santa Casa da Misericórdia para 

obras na resposta da Estrutura Residencial para Idosos; 

- Reunião de Câmara 15 de abril - Atribuição de 50 mil euros à União Mutualista N. ª Sra 

da Conceição para a realização de 1000 testes nos 4 lares da rede pública; 
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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

- Realização de testes de despistagem à covid-19 aos trabalhadores dos lares da União 

Mutualista N. ª Sra da Conceição, Santa Casa do Montijo, Santa Casa de Canha e Associação 

Caminho do Bem Fazer; 

- 20 de abril - Entrega de equipamentos de proteção individual às IPSS com lares de 

idosos; 

- 23 de abril - Reunião com as IPSS (União Mutualista N. ª Sra da Conceição, Santa Casa do 

Montijo, Santa Casa de Canha e Associação Caminho do Bem Fazer) para avaliar a situação 

da covid-19 naquelas instituições; 

- Em articulação com a AML, o Centro Distrital de Segurança Social e as autoridades de 

saúde foram realizados testes aos trabalhadores dos lares de idosos da rede privada; 

aos trabalhadores de outras respostas sociais das IPSS (centros de acolhimento, serviços 

de apoio domiciliário) e creches do sector social; 

- Criação da Linha de Apoio Psicológico; 

- 11 de maio - Entrega de viseiras às IPSS do concelho, numa ação promovida pelo Alegro 

Montijo em articulação com a Câmara Municipal; 

- Reunião de Câmara 13 de maio - Atribuição de 8 mil euros à Cercima para aquisição e 

instalação de túnel de higienização; 

- Reunião de Câmara 13 de maio - Atribuição de 13 mil euros à Casa do Povo de Canha 

para comparticipação em viatura para reforço do Serviço de Apoio Domiciliário; 

- 20 de maio - Nova reunião com as IPSS para planear respostas para a fase de 

desconfinamento; 

- 26 de maio - Entrega de equipamentos de proteção individual às Santas Casas de Canha 

e Montijo, numa ação articulada com a Fundação EDP; 

- Reunião de Câmara 27 de maio - Atribuição de 17 mil euros à Santa Casa da 

Misericórdia do Montijo para articulação da aquisição e instalação de equipamentos 

"Caixas das Emoções", que permitem a visita segura dos familiares aos utentes dos lares. 

Os equipamentos foram instalados na União Mutualista e nas Santas Casas do Montijo e de 

Canha; 
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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

- Reunião de Câmara 27 de maio - Aprovação do Programa Municipal de Solidariedade, 

que entre outras medidas inclui: 

- O impulso ao processo de criação de Centro de Acolhimento Autárquico de Emergência, 

para resposta a situações de emergência habitacional; 

- Criação de resposta semelhante à Rede de Apoio Alimentar, mas para entrega de bens 

de primeira necessidade (higiene pessoal e produtos de limpeza); 

- Reforço em 20 mil euros para as instituições que prestam apoio alimentar no concelho; 

- Distribuição de 1000 máscaras comunitárias às famílias beneficiárias de apoio 

alimentar; 

- Impulsionar a criação de uma Farmácia Solidária. 

Saúde / Proteção Civil 

- 17 e 19 de março - Reuniões Extraordinárias da Comissão Municipal de Proteção Civil 

para análise e discussão das medidas a implementar no concelho em resposta à covid-

19; 

- 26 de março - Aquisição e entrega de telemóveis ao centro de saúde para que possam 

fazer o acompanhamento dos doentes covid-19 em convalescença no domicilio. 

- 26 de março - Reunião da Coordenação Distrital de Proteção Civil para informação das 

medidas que estavam a ser implementas pelo município; 

- Entrega de equipamentos de proteção individual ao CHBM; 

- Aquisição de tenda de campanha e 50 camas desdobráveis para a eventualidade de ser 

necessário montar um hospital de campanha; 

- Apoio aos bombeiros e forças de segurança através da entrega de equipamentos de 

proteção individual; 

- Reunião de Câmara de 1 abril - Protocolo com Centro Hospitalar Barreiro Montijo 

(CHBM) para realização de testes aos doentes internados e doentes com entrada nas 

urgências. Investimento de 45 633 euros; 
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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

- Reunião de Câmara de 1 de abril - Apoio de 166 mil euros aos bombeiros do concelho, 

numa altura em que as corporações enfrentam na obtenção de receita devido à C0VID-

19, pois o transporte de doentes não urgentes encontrava-se praticamente parado. Os 

Bombeiros de Canha receberam 106 mil euros para um veiculo de combate a incêndios e 

os Bombeiros do Montijo 60 mil euros para criação de um Piquete de Prevenção. 

Permanente; 

- Desinfeção de ruas, mobiliário urbano, escolas e outros locais de maior frequência de 

pessoas, numa ação articulada com as juntas de freguesia; 

- Aquisição e distribuição de termómetros infravermelhos aos serviços municipais, juntas 

de freguesia, IPSS, instituições de saúde; 

- Financiamento e realização de testes de despistagem ao novo coronavirus a 72 

operacionais dos bombeiros do Montijo e de Canha; 

- Realização de testes serológicos a 540 trabalhadores municipais, que estiveram sempre 

ao serviço durante a fase de confinamento (higiene urbana, jardins, serviços 

municipalizados de água e saneamento, entre outros) ou que reiniciaram funções, no dia 

1 de junho, com a reabertura dos estabelecimentos de ensino pré-escolar. 

Educação 

- Abertura de três escolas para o acolhimento dos filhos dos profissionais dos serviços 

essenciais; 

- Fornecimento de refeições aos alunos da Ação Social Escolar (Escalões A e B) sempre 

que foram solicitadas, mesmo em tempo de confinamento; 

- Não cobrança das comparticipações referentes aos Serviços de Apoio à Família 

(fornecimento de refeições e atividade de animação e apoio à família) parcialmente 

prestados durante o mês de março; 

- Disponibilização de conteúdos online, de oferta curricular e de oferta de atividades de 

enriquecimento curricular, através da criação dos canais municipais no Youtube "Estudo 

em Casa" e "Laboratório de Aprendizagem em Casa"; 
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MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

- Apoio financeiro de 8 mil euros às Associações de Pais para fazerem face às despesas 

com pessoal da Componente de Apoio à Família; 

- 18 de maio - Reabertura das escolas secundárias do concelho com a distribuição de 

máscaras na Escola Secundária Jorge Peixinho e Escola Secundária Poeta Joaquim Serra. 

Economia 

- Isenção de rendas de concessões municipais ou de contratos de arrendamento até 

junho; 

- Isenção de taxas de estacionamento na via pública até junho; 

- Até ao final do ano, isenção de taxas municipais (publicidades, esplanadas, ocupação do 

espaço público) para as micro, pequenas e médias empresas com volume de negócios 

inferior a 150 mil euros; 

- Manutenção da redução na taxa de IMI, assim como do IMI Familiar; 

- Criação de um espaço de apoio especializado às micro, pequenas e médias empresas; 

- Dinamização de campanhas de promoção do comércio local, através de outdoors, redes 

sociais e outros meios de divulgação; 

- Dinamização de conferências digitais sobre a covid-19 e os seus impactos; 

- Reunião de Câmara de 27 de maio - Concedida autorização para a abertura de lojas com 

área superior a 400m2
, a partir do dia 29 de maio; 

- 28 de maio - Sessão de Esclarecimento Boas Práticas na Restauração, em articulação 

com a AHRESP - Associação de Hotelaria Restauração e Similares de Portugal; 

- Alargamento, excecional e temporário, até 100% da área das esplanadas; 

- Distribuição de máscaras nos Mercados Municipais, tanto aos operadores como aos 

munícipes que ali se deslocam. 

- Distribuição de kits de máscaras ao comércio local. A ação iniciou-se no dia 2 de junho 

e é dirigida às micro, pequenas e médias empresas com volume de negócios inferior a 150 

mil euros de comércio local de todo o concelho. 
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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA. MUNICIPAL 

Presidência 

Serviços Públicos Essenciais (Água) 

- Antecipação da entrada em vigor da Tarifa Social de consumo doméstico de água. A 

Tarifa Social pode ser requisitada por quem receba o complemento solidário para idosos; 

o abono de f amilia; a pensão social de invalidez; a pensão social de velhice e aos 

agregados familiares com rendimento anual até 5.808€, acrescido de 50 por cento por 

cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento até ao máximo 

de 1 O elementos; os beneficiários de rendimento social de inserção e de subsidio social 

de desemprego. A medida foi alargada aos consumidores que se encontram em regime de 

lay-off devido à pandemia de COVID-19; 

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

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

(instituições particulares de solidariedade social e demais entidades do movimento 

associativo); 

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

Cultura e Desporto 

- Criação de linha de apoio financeiro excecional ao movimento associativo cultural e 

desportivo, com atividade regular. No total, foram atribuídos 34 800 euros a 30 

associações; 

- Disponibilização de conteúdos desportivo e culturais online, através dos meios digitais: 

"Hora do Conto Online", "A Cultura entra em sua Casa", "Opencall's", "Mexa-se pela sua 

saúde", "Vemos, Ouvimos, Lemos", entre outras. 

Cooperação Juntas de Freguesia 

- Ao longo destes meses, têm sido realizadas reuniões com os presidentes de junta de 

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

estratégia de combate à mesma; 

- 12 de maio - entrega de 2000 máscaras a cada junta de freguesia, procurando que, 

desta forma, fosse possível fazer chegar este recurso à população que dele mais precisa. 
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PRESENÇAS DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 
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PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

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

6 fevereiro Jantar Rotary Clube, restaurante Moinho da Praia; 

7 fevereiro Almoço com a equipa de investigação da Necrópole de Sarilhos, restaurante 
Casa das Enguias; 

14 fevereiro Inauguração da exposição de pintura "Impressões", Biblioteca Municipal; 

16 fevereiro Almoço 1 O.º aniversário do Clube de Natação do Montijo, restaurante Moinho 
da Praia; 

20 fevereiro Missa 5. º aniversário da Igreja dos Pastorinhos; 

21 fevereiro Carnaval - Desfile das escolas; 

23 fevereiro Desfile carnavalesco; 

24 fevereiro Entrevista na SIC; 

25 fevereiro Desfile carnavalesco; 

28 fevereiro RTP3 Programa 360º; 

29 fevereiro Apresentação Projeto SAND - Escavações Arqueológicas Sarilhos Grandes, 
AMUT; 

2 março 

5 março 

6 março 

7 março 

Inauguração do Balcão de Inclusão, instalações da DDSPS; 

107. º Aniversário da SCUPA; 

TVI24 Programa 21.º Hora; 

Inauguração da exposição dos Batucando, Atalaia; 

Inauguração da exposição "Com o batôn nos dentes", Galeria Municipal; 

56. º Aniversário do Águias Negras Futebol Clube. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 
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CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Fevereiro 

Contratos Oficial Público 

4 fevereiro Aquisição de serviços de impressão do Montijo Hoje para 2020; 

7 fevereiro Aluguer operacional de uma varredora pelo período de 4 meses; 

11 fevereiro Aquisição de serviços para manutenção dos sistemas AVAC, eletricidade e 

sistemas de segurança do Cine Teatro Joaquim D' Almeida; 

Aquisição de serviços de elaboração do relatório ambiental / avaliação 

ambiental estratégica no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal do 

Montijo; 

13 fevereiro Prestação de serviços na área dos Seguros; 

Aquisição de equipamentos e serviços para a disponibilização de acesso à 

internet sem fios no âmbito da candidatura ao programa WIFl4EU; 

14 fevereiro Trabalhos diversos de recuperação em edificios habitacionais; 

18 fevereiro Aquisição de serviços de fornecimento de produtos e não produtos 

alimentares e prestação de serviços relacionado e prestação de serviços 

relacionados com o fornecimento de refeições escolares; 

19 fevereiro Aquisição de serviços de adaptação do bibliobus para espaço maker; 

20 fevereiro Aquisição de medidas de autoproteção para edifícios escolares. 

Celebração de Protocolos / Contratos 

4 fevereiro Adenda ao Protocolo de colaboração relativo à realização de atividades de 

investigação no âmbito do Projeto SAND - Sarilhos Grandes entre dois 

Mundos; 

21 fevereiro Protocolo de colaboração relativo à realização de Exposição Automóvel 

organizada pelo Stand Raúl Marçal; 

26 fevereiro Protocolo de colaboração V Trail Running Canha 2020; 

Protocolo de colaboração relativo à realização da XXVII Concentração Motard 

organizada pelo Motoclube do Montijo. 
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Março 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Contratos Oficial Público 

10 março 

12 março 

18 março 

26 março 

30 março 

Aluguer operacional de duas varredoras para a frota da CMM; 

Aquisição de serviços de abate e remoção de cepos de árvores no Bairro do 

Charqueirão; 

Fornecimento de material de limpeza e higiene para 2020; 

Fornecimento leite escolar nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do 1. º ciclo do ensino básico do concelho; 

Aquisição de serviço para manutenção de software ESRI; 

Aquisição de serviços para manutenção preventiva e corretiva de viaturas 

ligeiras. 

Celebração de Protocolos / Contratos 

3 março 

6 março 

Abril 

Protocolo de colaboração entre o Município de Montijo e o Rancho Folclórico 

Juventude Atalaiense; 

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Montijo e APADE -

Associação. 

Contratos Oficial Público 

8 abril 

17 abril 

23 abril 

27 abril 

29 abril 

Empreitada de trabalhos diversos no concelho /2020; 

Fornecimento de alimento composto para animais - Canil Municipal 2020; 

Aquisição de serviços de manutenção do equipamento de detenção de 

incêndios do Arquivo Municipal; 

Empreitada de sinalização horizontal em diversos arruamentos no concelho 

/2020; 

Prestação de serviços em regime de avença - Arqueologia - SAND; 

Prestação de serviços em regime de avença - Arquitetura - Plano Diretor 

Municipal; 

Fornecimento de desinfetante de superfícies (COVID-19). 
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Celebração de Protocolos / Contratos 

17 abril Adenda ao protocolo de colaboração entre o Municipio do Montijo e a APADE 

- Associação; 

Adenda ao protocolo de colaboração relativo à realização da XXVII 

Concentração Motard organizada pelo Motoclube do Montijo; 

Adenda ao protocolo de colaboração relativo à realização da Exposição 

Automóvel organizado pelo Stand Raúl Marçal. 

UNIDADE MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Fevereiro 

No âmbito das competências do Gabinete de Informação Geográfica, nomeadamente 

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

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

continuidade aos projetos abaixo descritos: 

• Manutenção 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; 

• Conversão SIG dos ortos 2018 IGP (formato tif para ecw); 

• Elaboração de Carta de Ordenamento para o processo A-179/19, como solicitado 

pela DPTU; 

• Manutenção e Continuação do Projeto de Gestão de Informação Cadastral da União 

das Freguesias do Montijo e Afonsoeiro; 

• Atualização da informação disponivel no serviço IG_PUBLICO. 

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

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

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

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

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

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

• Manutenção e atualização do projeto "Base Geográfica dos Edificios ; 

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

Montijo". 
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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 

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

• Resolução de problemas na digitalização de documentos 

• Disponibilização de recursos a utilizador (plotter) 

• Bloqueio de e-mails de SPAM 

• Apoio na instalação de vários software utilizados no gabinete de SIGM 

• 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 

• Monitorização da realização das rotinas de backups, no software de backups Bacula 

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

• Apoio na resolução de problema nos servidores HP Blade instalados no centro de 
dados, solicitação de apoio junto do serviço de suporte empresarial da HP 

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

• Projetos: 

• A decorrer: 

• Análise das propostas dos procedimentos de aqu1s1çao das novas licenças de 
software VEEAM e dos novos discos para a NAS do fabricante EMC 

• Apoio na instalação de equipamento access point no edifício do cineteatro Joaquim 
de almeida, para reforçar o acesso á internet durante o evento "Plenário de 
Programadores da Artemrede - Teatros Associados " 

• Continuação da migração de servidores, para a nova plataforma de servidores 
virtuais (Aplicações da MIND) 

• Migração da ferramenta licence manager do software autocad, para os novos 
servidores 

Outros: 

• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (novos equipamentos), software 
Adobe (reative Cloud, Suporte dos equipamentos HP do Centro de Dados, 
transformador universal (Chiptec) 
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• Reunião de trabalho com a empresa Hardsecure, ponto da situação do projeto de 
implementação dos novos equipamentos Firewall 

• Reunião de trabalho com a Microsoft (gestora de conta Rita Pereira), via Microsoft 
Teams 

• Reunião de trabalho com a MEO no âmbito da gestão do contrato das comunicações 
de voz e dados fixas e apresentação de solução de WI-FI para as escolas. 

• Configuração de firewall UTM de rede Fortinet 1 OOD para as ligações secundárias. 

• Migração do software INNUXTIME do servidor APPSERVER2 para o APPSRV2 

• Configuração de equipamentos de rede para nas novas instalações da Divisão de 
Educação 

• Migração da base de dados da aplicação WinElec do servidor APPSERVER2 para o 
servidor APPSRV2 

• Migração do software Plantvisor (gestão das unidades de tratamento de ar) para 
servidor rack existente no centro de dados. 

• Resolução de problemas com o sistema de senhas nos atendimentos ao público. 

• Apoio na migração dos serviços do SIG (ARGIS, Emissão de plantas, etc) para novos 
servidores. 

• Migração da base de dados da aplicação Netchange bilheteira do servidor 
APPSERVER2 para o servidor APPSRV2 

• Reunião de trabalho com a empresa Vodafone no âmbito do projeto WI-Fl4EU 
• Aquisição e instalação de TV de apoio à Assembleia Municipal no âmbito da 

contagem de tempos. Aquisição de acessórios de som e imagem no âmbito do 
referido processo. 

• Processo de renovação do certificado SSL. 

Marco 

No âmbito das competências do Gabinete de Informação Geográfica, nomeadamente 

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

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

continuidade aos projetos abaixo descritos: 

• Manutenção da base cartográfica municipal (Oeste 1/2000, Canha e Pegões 1/2000 

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

• Elaboração de Carta de Ordenamento para o processo E-14/19, como solicitado pela 

DPTU; 

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

Oeste e Este, para envio à ERSAR, como solicitado pela DOSUAQV; 
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• Manutenção e Continuação do Projeto de Gestão de Informação Cadastral nas 

freguesias do concelho do Montijo; 

• Atualização da informação disponível no serviço IG_PUBLICO. 

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

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

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

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

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

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

• Manutenção e atualização do projeto "Base Geográfica dos Edifícios 

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

Montijo"; 

• Compilação de 115 Projetos de Arquitetura e de Especialidades, existentes na BD 

OBP da Medidata, relativos ao ano de 2018, para alimentação do Projeto "Obras 

Particulares" 

• Compilação de 105 Projetos de Arquitetura e de Especialidades, existentes na BD 

OBP da Medidata, relativos ao ano de 2017, para alimentação do Projeto "Obras 

Particulares" 

• Compilação de 179 Projetos de Arquitetura e de Especialidades, existentes na BD 

OBP da Medidata, relativos ao ano de 2016, para alimentação do Projeto "Obras 

Particulares" 

• Tratamento e fornecimento de tabelas alfanuméricas relativamente a RSUS -

recolha indiferenciada, e sua localização georreferenciada por lugar de cada 

freguesia como requerido pela DOSUAQV para posterior envio à ERSAR; 

• Cálculo dos valores em metros lineares da rede de gás da empresa SETGAS por 

diâmetros para apuramento do valor das taxas; 

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

• Bloqueio de e-mails de SPAM 

• Apoio na instalação de vários software utilizados no gabinete de SIGM 

Resolução de Problemas: 

• Atualização de updates nos servidores 

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

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

Centro de Dados da Setúbal Península Digital 
• Apoio ao técnico da HP na reparação de um servidor HP BL460_G1, que estava com 

uma avaria na motherboard (reparação realizada ao abrigo do contrato de suporte 
técnico) 

• Configuração das permissões de acessos VPN na firewall Fortinet, nos PC portáteis 
da Camara do Montijo e nos PCs desktops dos funcionários que irão ter acesso ao 
teletrabalho. Apoio aos colegas na configuração do cliente Forticlient nos PCs 
particulares em casa dos utilizadores. 

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

• Apoio á Divisão de Educação na recolha manual das picagens de alguns terminais de 
relógio de ponto, em algumas escolas do concelho de Montijo 

Projetos: 
A decorrer: 

• Instalação das novas Licenças do software Veeam backup and Replication 

• Configuração e instalação de um equipamento Access Point no SMPC, para 
permitir o acesso á internet através de wireless 

• Continuação da migração do gestor de licenças do software autocad 

• Conclusão do projeto de aumento de capacidade da NAS do fabricante EMC 
Outros: 

• Conferência de faturas relacionadas com Canon (novos equipamentos), software 
Veeam, Cilnet (discos para NAS EMC) 

• Reunião de trabalho com a empresa Hardsecure relativa a auditorias de segurança 

• Substituição do switch da acção social derivado a problemas nas ventoinhas. 
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• Processo de aquisição de discos de 1 O TB 

• Processo de aquisição de manutenção de centro de dados 

• Processo de aquisição de substituição de quadro elétrico do centro de dados 

• Processo de aquisição de solução de networking 

• Processo de aquisição de acessórios de vídeo para televisão de apoio à assembleia 
municipal 

• Processo de aquisição de portáteis de apoio ao teletrabalho para empréstimo 

• Configuração de utilizadores VPN na firewall/UTM fortigate 401 E 

• Apoio na criação de contas pessoais webex 

• Configurações de computadores fixos para permitir recurso ao teletrabalho 

• Resolução de problema de rede relacionado com AP defeituoso 

• Realização de testes em plataformas de vídeo conferência (TEAMS, ZOOM, WEBEX) 

• Implementação de sistema em vídeo conferência para realização as reuniões de 
Câmara (TEAMS) 

Abril 

No âmbito das competências na área da Informação Geográfica: 

No âmbito das competências do Gabinete de Informação Geográfica, nomeadamente 

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

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

continuidade aos projetos abaixo descritos: 

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

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

• Elaboração de Carta de Ordenamento para o processo A-26/20, como solicitado pela 

DPTU; 
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• Elaboração de Carta de Ordenamento relativamente a uma área localizada nas 

Figueiras, como solicitado pelo Gabinete Florestal; 

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

freguesias do concelho do Montijo; 

• Atualização da informação disponível no serviço IG_PUBLICO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Montijo"; 

• Compilação de 23 licenças de construção e 19 licenças de utilização, emitidas em 

2020, para alimentação do Projeto "Obras Particulares" 

• Compilação de 45 Projetos de Arquitetura e de Especialidades, existentes na BD OBP 

da Medidata, relativos ao ano de 2020, para alimentação do Projeto "Obras 

Particulares" 

• Caracterização de 1602 edifícios, com recurso a análise do serviço StreetView da 

Google, para alimentar o Levantamento Urbanístico Funcional da União de 

Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia 

• Fornecimento e cálculo do número de edifícios familiares clássicos no concelho do 

Montijo como solicitado pelo SMAS para posterior envio à ERSAR; 

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

Resolução de Tickets: 

• Resolução de problemas com a ligação VPN á Câmara do Montijo 

• 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 
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• 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 

• Continuação de resolução de problemas no software de backups Veeam Backup and 
replication (recorrendo ao serviço de suporte da Veeam) 

Projetos: 

Outros: 

A decorrer: 

• Organização dos vídeos de vigilância do centro de dados, referentes a 2020 
(primeiro trimestre) e cópias de segurança para o centro de dados da SPD 

• Inicio da recuperação das bases de dados do servidor GEOSERVER que avariou 

• Instalação e configuração de um novo sistema com discos SATA, para servir 
de local de armazenamento dos backups do software Veeam Backup and 
replication 

• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (novos equipamentos), 

• Participação numa ação de formação on-line, com a designação "Fortinet - Network 
Security Expert-4" 

• Reformulação das politicas de firewall de modo a não comprometer a segurança 
com o recurso ao teletrabalho 

• Processo de aquisição de SOC (Security Operations Center) as a service 

• Reunião de trabalho com a empresa Konica Minolta (apresentação de várias 
soluções) 

• Resolução de problema com o sistema de monitorização de energia nos principais 
edifícios do município 

• Atribuição de licenças TEAMS a vários utilizadores de modo a facilitar a comunicação 
entre utilizadores e entidades 

• Processo de aquisição de storage de backup 

• Participação em webinar de security f abric da Fortinet 

• Participação em formação Fortinet NSE4 (21 sessões) 
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O presente relatório pretende de uma forma sucinta enquadrar as diversas vertentes da 
atividade exercida pela Fiscalização Municipal no decorrer dos meses de Fevereiro a Maio 
de 2020. 

Processos entrados e suas origens. 
O total de processos entrados na Fiscalização Municipal nos meses de Fevereiro a Maio de 
2020 foi 288, tendo como origem diversos departamentos internos, membros do executivo 
municipal e entidades externas. 

Gráfico representativo da procedência dos processos 

143 

30 

1 -
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Gráfico representativo da procedência dos processos em percentagem 
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Sr. Presidente DAO 

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

TL 

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

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

percentagem 

0,35% 

0,00%-----:.,,--

0,69% 

13,54% 

Relação de Processos resolvidos e processos pendentes. 

Processos resolvidos 193 

Processos pendentes 95 

■ Processos resolvidos ■ Processos Pendentes 

■ PUB eOVP 

■ Veículos abandonados 

■ obras 

■ terrenos ou habitações 

■ Autos de Noticia 

■ lnf. Interna 

■ Notificações 

Diversos 

Tempo de resolução dos processos (cálculo efetuado através do rácio entre o somatório 
dos tempos compreendidos desde a entrada à saida dos processos nesta unidade orgânica 
pelo número de processos total). O tempo médio de resolução de processos por esta 
Unidade Orgânica no decorrer dos meses de Fevereiro a Maio do ano de 2020 foi de 23.51 
dias. 
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Foram registados 4 atendimentos presenciais e 31 telefónicos, registam-se inúmeros 
atendimentos com especial incidência nos telefónicos, em que os munícipes recusam 
fornecer a sua identificação, não estando contemplados nos registos. 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

- 09 de março, Integração no Grupo de Trabalho, para elaboração do Plano de Contingência 

da Câmara Municipal de Montijo, para o COVID 19; 

- 18 de março, a propagação a nível mundial do vírus COVID 19 e o crescente número de 

casos positivos em Portugal, deram origem a que por decreto do Presidente da Republica, 

fosse declarado estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública. Neste sentido os trabalhadores do SMPC, estiveram a trabalhar 

diariamente e continuamente, nas suas instalações, com dois funcionários requisitados e 

um elemento em regime de voluntariado total (de acordo com o Estado de 

Emergência/Calamidade e Ativação do Plano Municipal de Emergência). E ainda continuam 

segundo o atual Estado de Calamidade; 

- 20 de março, criação de Gabinete de Crise da Câmara Municipal, para gestão da resposta 

à doença COVID 19, no qual se inclui o Sr. Coordenador Municipal de Proteção Civil; 

- Visita Técnicas a Lares Legais e Ilegais do Concelho; 

- Diversos serviços operacionais na cidade; 

- Apoio a incêndios industriais e urbanos; 

Implementações Operacionais: 

- Março a Abril, o Serviço Municipal de Proteção Civil, efetuou o processo de contactar 

fornecedores para aquisição de equipamentos de proteção individual e liquido 

desinfetante, para a limpeza de via pública, assim como outro para desinfeção de mãos. 

Distribuição dos EPI, S e liquido desinfetante para as mãos, pelos trabalhadores camarários, 

PSP de Montijo, GNR de Montijo, instituições de solidariedade social, lares, Corpos de 

Bombeiros, escolas do concelho. 

EPls adquiridos: 

- Máscaras cirúrgicas, 15. 500 unidades; 

- Mascaras FFP2, 1 O. 305 unidades; 

- Luva Vinil L, 3.0000 Unidades; 

- Luvas Nitrilo S, 2.000 Unidades; 

- Luvas Nitrilo L, 18. 500 Unidades; 
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- Luvas Nitrito M, 33.000 Unidades; 

- Viseiras, 3970 Unidades; 

- Óculos de Proteção, 1.497 Unidades; 

- Óculos Panorâmicos, 473 Unidades; 

- Batas TNT Grosso, 10.000 Unidades; 

- Batas TNT Finas, 20.000 Unidades; 

- Toucas, 5.000 Unidades; 

- Termómetros, 150 Unidades. 

- Liquido desinfetante para as mãos, 1000 lts oferecidos, pela empresa/fabrica Hovione 

FarmaCiencia SA; 

- Aquisição de liquido de desinfeção para a via pública, 15.000 lts. 

Implementação Operacional: 

- Montagem de posto de comando (tenda) no Parque de Exposições Acácio Dores, para 

eventual necessidade apoio COVID 19 (desmontagem a partir de 15 de junho 2020); 

- Casa Europa - Edifício 1, reservado apenas a casos suspeitos COVID 19. Com possibilidade 

de mais de 100 camas (desativado a 1 de junho de 2020); 

- Casa Europa - Edificio 2, reservado à instalação dos Profissionais de Socorro/Forças de 

Segurança/Profissionais de Saúde (mantém-se para respostas diversas); 

- Pavilhão Municipal nº2 do Esteval, Centro de Acolhimento Casos Suspeitos COVID 19, com 

25 camas instaladas e com mais 25 preparadas para instalação (desativado a 1 de junho 

de 2020); 

- Instalações da Escola Profissional (desativado a 1 de junho de 2020). 
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

Fevereiro 

Comunicação Externa 

• Gestão do lnstagram 

Durante o mês de fevereiro, definimos uma estratégia para criar interesse nos utilizadores 

e aumentar o número de seguidores. Foram colocadas 29 publicações, no instagram 

#municipiodomontijo entre paisagens, património, arte pública e arte urbana, divulgação 

de iniciativas como o Carnaval, o projeto SAND Sarilhos Grandes e ainda espetáculos do 

CTJA. Foram também colocadas Stories que nos permitiram alcançar um maior número de 

visualizações. No instagram do CT JA colocamos 12 publicações. 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 239 para 294 seguidores. 

lnstagram CT JA - O número de seguidores subiu de 234 para 291 seguidores. 

• Jornal Montijo Hoje 
Foram executados todos os textos, incluindo entrevistas a Luís Manso, Casa das Enguias, 

Companhia Mascarenhas-Martins e Arquiteto Fidalgo Mineiro. 

Foram, ainda, realizados os seguintes procedimentos: 

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

- Procedimentos Administrativos para impressão, distribuição e embalamento. 

• Site Oficial 

Atualização de conteúdos GCRP: 

Reuniões de Câmara - Ata n. º 2 e 3 de 2020. Agenda da reunião de câmara de 5 e 19 de 

fevereiro. 1 Editais: 9 a 20. 

Foi criada uma nova área dentro do separador Viver-Cultura, dedicada do Projeto SAND -

Sarilhos Grandes entre Dois Mundos. 

Noticias - Os Fabulosos Tais Quais; Campeonato Nacional das Profissões; Força Aérea 

realiza treinos com armamento real no Campo de Tiro em Alcochete; 1. º Festival das Sopas 

da Lançada; Candidaturas Semana Juventude 2020; Esclarecimento sobre estado de 

conservação do edifício Divisão de Educação e sobre a política municipal de reabilitação 
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urbana; Devils Dance conquistam 1. º lugar no All Dance Portugal; Cortes temporários de 

Abastecimento de Água / / entre 1 O de fevereiro e 28 de fevereiro; Carnaval do Montijo 

espera por si!; Exposição Impressões na Biblioteca Municipal; Carnaval 2020 - Alterações 

ao trânsito; Adega de Pegões ganha prémio do melhor vinho na Rússia; Encontro A TV/ UTV 

Aventura em Pegões; Baile Carnaval Kids; Câmara aprova protocolo com a Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género; Apoio ao Juventude F.C. Sarilhense para relvado 

sintético; Esclarecimento - Relatório Preliminar Edifício da Divisão de Educação; 

Diamantino - Cinema Português no CTJA; "É Tudo ao Molho e Fé em Deus"; Apresentação 

pública do Projeto Sarilhos Grandes entre Dois Mundos; V Trail Running Canha; 

Comemorações do Dia Internacional das Mulheres; Aviso corte de água\\ Pegões \\ 28-02 a 

20-03-2020. 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas: 

DGRH - Documentos de procedimentos concursais; 

DSSPS - Atualização de notícias na área da Rede Social; 

Assembleia Municipal - Edital n. º 1 de 2019. 

SMAS - Avisos de corte de água; edital 4. º trimestre controlo qualidade de água. 

SMPC - Notícias sobre treinos com armamento real no Campo de Tiro. 

DGFP - Documentos de concursos públicos 

GAP - Relatórios de Atividades; Esclarecimento sobre o estado de conservação do edifício 

da Divisão de Educação 

Atualização de conteúdos entidades externas: 

IEFP - Notícia sobre o Campeonato Nacional das Profissões; 

Comissão de Festas da Lançadas - Noticia sobre o 1. º Festival de Sopas; 

Academia Dance Fusion - Notícia sobre prémio conquistado pelo grupo Devils Dance; 

Associação Pais EB Ary dos Santos - Notícia sobre o Baile de Carnaval Kids; 

Adega de Pegões - Notícia sobre prémio conquistado na Prodexpo 2020. 
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Foram realizadas e enviadas 12 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes 

assuntos: Cultura e CTJA (7); Ação Social (2); Edifício Divisão Educação (1 ); 

Associativismo (1 ); Desporto (1 ). 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 5 e 19 de fevereiro aos dirigentes e 

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

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

Local e Regional. Apoio aos jornalistas presentes na reunião. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de banner e anúncios sobre a exposição Carnaval, Exposição Com o Batôn nos 

Dentes; anúncio institucional. 

Comunicação Interna 

• Gestão da Intranet 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 2 e 3 de 2020; Deliberações das reuniões de 

câmara de 5 e 19 de fevereiro (num total de 23 documentos). Na área dos Comunicados: 

Comunicação Interna n. º 1. Na área da Agenda: Agendas Municipais de Janeiro e Fevereiro. 

Noticias: Campeonato Nacional das Profissões; Os Fabulosos Tais Quais; Exposição 

Impressões na Biblioteca Municipal; Carnaval do Montijo espera por si!; Encontro ATV /UTV 

Aventura em Pegões; "É Tudo ao Molho e Fé em Deus"; Diamantino - Cinema Português no 

CT JA; Apresentação pública do Projeto Sarilhos Grandes entre Dois Mundos; Informação 

Coronavirus; V Trail Running Canha; Comemorações do Dia Internacional das Mulheres. 

Foi realizada, com o apoio do Gabinete de Informática, a reformulação na área 

Comunicação, através da eliminação das pastas Concursos, Programação CT JA e 

NewslettersMunicipais. 
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O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos/iniciativas: 

7 de fevereiro - Visita da equipa de investigação do Projeto SAND; 

14 de fevereiro - Inauguração da Exposição Impressões; 

21 de fevereiro - Carnaval das Escolas; 

24 de fevereiro - Acompanhamento do Sr. Presidente ao programa Alô Portugal da SIC; 

23 e 25 de fevereiro - Carnaval; 

26 de fevereiro - Apresentação pública do Projeto SAND. 

■ Apoio ao Presidente da Câmara e Vereação: 

- Organização da Visita da equipa de investigação do Projeto SAND, por solicitação da Sra. 

Vereadora Sara Ferreira; 

- Organização da Apresentação Pública do Projeto SAND, por solicitação da Sra. Vereadora 

Sara Ferreira. 

- Elaboração de declarações sobre prémio conquistado pela Adega de Pegões na Rússia, 

sobre o Carnaval do Montijo e sobre prémio atribuído à Dance Fusion, por solicitação da 

Sra. Vereadora Sara Ferreira. 

Março 

Durante a primeira quinzena do mês de março foi dada continuidade aos trabalhos em curso 

no que diz respeito à comunicação, divulgação e promoção das atividades agendadas e 

planeadas a curto/ médio prazo, através dos meios e suportes de comunicação habituais. 

Assim, foram realizadas diligências no que diz respeito à presença da Câmara na Feira do 

Porco, onde iríamos estar presentes com um Stand institucional. 

Foram desenvolvidos vários contactos com o objetivo de promover a Festa da Flor, 

nomeadamente algumas reuniões com empresas de comunicação e publicidade, onde foram 

solicitados orçamentos e preparados os conteúdos para a programação. 
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No que diz respeito ao Montijo Lugar de Encontros, foi acordado superiormente que a sua 

programação estava encerrada com a integração de atividades já programadas pelo 

movimento associativo, entidades particulares e outras instituições que apresentaram à 

Câmara propostas válidas e que mereceram todo o apoio. O encerramento do MLE seria no 

fim de semana 25 e 26 de julho com o Festival Sons no Rio. 

Ainda durante a primeira quinzena, o GCRP preparou a aquisição de ofertas de prestigio e 

brindes promocionais, considerando que o Stock existente estava a terminar. 

Foi realizada reunião com a Empresa Wine Spiritus para analisar o conceito da aquisição de 

ofertas institucionais através de coffrets para promoção de produtos regionais, auferindo 

sobre a viabilidade de serem adquiridos conjuntos de 2 tubos com caixa, um com mel da 

Melaria Portuguesa e outro com Moscatel da Adega Cooperativa Santo Isidro de Pegões. 

Assim, foi realizada reunião com a Melaria e com a Adega de Pegões para apresentar o 

conceito e solicitar parceria através da oferta dos seus produtos que irão integrar as caixas 

de ofertas institucionais de promoção e divulgação da região do Montijo. 

Atendendo ao avanço do estado da pandemia e à declaração do Estado de Emergência 

Nacional, a partir do dia 20 de março, os serviços não essenciais foram encerrados e grande 

parte da equipa do GCRP passou a desenvolver as suas funções através do recurso ao 

teletrabalho. Por motivos inerentes ao confinamento geral da população, a atividade 

municipal passou a ser divulgada inteiramente através dos canais digitais da autarquia. 

Assim, o Site, o Facebook e o lnstagram intensificaram e diversificaram as suas publicações, 

com novos tipos de conteúdos, quer ao nível cultural, quer ao nível institucional. 

Foram desenvolvidas rubricas online para dar continuidade a algumas atividades da DCBJD, 

designadamente: a atividade Hora do Conto promovida há vários anos pela Biblioteca 

Municipal (decorre semanalmente aos sábados no Facebook da Câmara); a rubrica 

desportiva "Mexa-se Pela sua Saúde!" com a disponibilização de aulas de ginástica, através 

de vídeos produzidos pelo GCRP com a professora Sandra Outeiro do serviço do desporto 

(decorrem às terças e quintas, no Facebook da Câmara); a rubrica "A Cultura Entra em sua 

Casa", em que semanalmente são publicadas no Facebook "visitas online" através de um 

conjunto de slides/fotos alusivas aos equipamentos culturais, exposições de arte, entre 

outros, com o objetivo de divulgar o património cultural do concelho. 
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O GCRP tem procurado novas formas de divulgar mensagens, imagens, eventos e datas 

comemorativas, perante este novo desafio de confinamento fisico a que todos estamos 

obrigados. 

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

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

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

1. Protocolo / Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nas seguintes iniciativas: 2 de março - Aniversário SCUPA; 7 de 

março - Inauguração Exposição Com o batôn nos dentes; 17 de março - Reunião 

Extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil; 19 de março - Reunião 

Extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil. 

2. Comunicação Externa 

• Newsletter Acontece Montijo 

A Newsletter Acontece Montijo é uma ferramenta de comunicação produzida 

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

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

Os conteúdos são avaliados e elaborados tendo por base a publicação Agenda de Eventos e 

noticias/ eventos publicados no site da CMM e são transmitidos ao designer gráfico para a 

respetiva elaboração gráfica. 

Na segunda quinzena de março foi elaborada uma edição especial da newsletter, face à 

situação de isolamento social perante a existência da Covid-19. Procurou-se através desta 

edição prestar o máximo de informação e esclarecimentos necessários sobre a atividade 

municipal no que respeita ao C0VID-19 (Escolas abertas e refeições escolares - escalão A; 

Desinfeção de espaços públicos; Atendimento municipal; Linha de apoio social; Planos de 

contingência e despachos; Conselhos para proteção e recomendações; Reuniões de 

Câmara). 
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• Agenda de Eventos - Foi suspensa a edição de Abril por motivos inerentes ao 
confinamento social e suspensão das atividades previstas para o mês em análise. 
Será realizada quando for oportuno e viável a sua execução. 

• Folhetos turísticos 

Foram reeditadas as brochuras turísticas, nomeadamente: Roteiro da Atalaia - Um Percurso 

Turístico (versão português) e Vila de Canha - Um Percurso Turístico (versão português). 

Foi dado seguimento para elaboração da versão em inglês. Foi também reeditado o Folheto 

Turístico "Montijo e o Campo aqui Tão Perto. 

• Distribuição/ Divulgação dos Materiais Promocionais 

Suportes de Comunicação Físicos 

MUPIS PARIS: Espetáculo Há dois anos que não como pargo: 1 O cartazes; Exposição Com o 

Baton nos Dentes: 8 cartazes; Espetáculo A Noite da Dona Luciana: 9 cartazes. OUTDOORS: 

preparação de um outdoor para sensibilização para a Covid-19 e recomendação da Direção 

Geral da Saúde. MUPI HERITAGE: Cartaz programação geral MUPI HERITAGE (Paços do 

Concelho e Serviços Técnicos): Editais e Cartazes A3 com destaques; MUPI DIGITAL ALEGRO 

MONTIJO: cartaz programação geral. MUPI ALEGRO MONTIJO: Cartaz programação geral. 

VITRINES CT JA: Há dois anos que eu não como pargo; Benjamim Showcase; Uma luta 

desigual / / Ciclo de cinema; N'oé?; A noite da Dona Luciana, de Copi; O príncipe Nabo. 

Distribuição 

Controlo da distribuição efetuada pela empresa da especialidade: Agenda de Eventos, 

estabelecimentos comerciais, clínicas, restaurantes, alojamentos, Juntas de Freguesia, 

alojamentos, entre outros. ). Gestão da distribuição efetuada pelos serviços da CMM: sede 

da JFUF Montijo/ Afonsoeiro, Posto Turismo, Biblioteca Municipal, Cinema-Teatro Joaquim 

D' Almeida, Museu Municipal, Paços do Concelho, Galeria Municipal, Mercado Municipal, 

Quinta do Saldanha, Serviços Técnicos, Piscina Municipal. 
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Durante o mês de março, foi definida uma estratégia para criar interesse nos utilizadores 

e aumentar o número de seguidores, mas também adequada a nova realidade que o país 

atravessa relacionada com a Covid-19. Foram colocadas 35 publicações, no instagram 

#municipiodomontijo relacionadas maioritariamente com as medidas tomadas pela 

autarquia no âmbito da Covid-19. Foram colocadas stories diárias que nos permitiram 

alcançar um maior número de visualizações e criadas duas áreas de destaque: "alertas" e 

"montjoemcasa". Também têm sido partilhados diariamente conselhos do SNS. No 

instagram do CT JA foram realizadas 12 publicações e stories. 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 294 para 369 seguidores. 

lnstagram CT JA - O número de seguidores subiu de 291 para 325 seguidores. 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

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

499 novos fãs. Foram publicados 102 posts com: partilhas de destaques de espetáculos 

publicados pela página do CT JA, publicação de álbuns de fotos relativos a: obras 

executadas pelo município, eventos municipais ou realizados no concelho; Publicação da 

Agenda de Eventos de março com link para ISSUU, Publicação do catálogo da exposição 

patente com link para ISSUU; Comunicados do Serviço de Proteção Civil; Partilha de vídeos 

sobre iniciativas, atividades municipais ou eventos promovidos por entidades externas e/ou 

instituições publicadas no Youtube da CMM durante o mês em análise. Verificou-se uma 

maior taxa de interatividade (partilhas, gostos ou comentários) nos seguintes posts: 25% 

Encerramento dos Serviços (medidas preventivas - Covid-19) (4374 pessoas alcançadas / 

646 interações); 23% Planos de Contingência Municipais ( 8776 pessoas alcançadas / 177 

interações); 22% Video - Mensagem do Presidente da Câmara (interção de 1055 pessoas). 

Estatística de "Stories": 51 Stories (algumas com várias imagens cada) com destaques 

sobre: Exposição patente na Galeria Municipal; Espetáculos CT JA, Agenda de Eventos 

relativo ao mês de março; Imagens com informações sobre Covid-19 (medidas municipais, 
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linha de apoio social, recomendações da Direção Geral de Saúde). Acessos individuais: 

1835 pessoas; Interação média: 268 pessoas. 

A storie mais visualizada foi a imagem sobre Covid-19 "Juntos Vamos Vencer o Virus" no 

dia 25/03 (partilhada através do Serviço Nacional de Saúde). 

Facebook do CTJA 

Publicações diversas, agendamento da página, comunicação (esclarecimentos via caixa de 

mensagens facebook); Dúvidas relativas a programação, bilheteira online ou 

encaminhamento de 9 utilizadores. 

Estatísticas da página de facebook CT JA: Gostos de página: 8945 +53 novos gostos 1 

Seguidores: 9194 pessoas seguem isto I Histórias: 15 1 Publicações CTJA: 19 (conteúdo 

própio/img de capa, img de partilha, cartaz programação) 1 Ligações externas: Partilha de 

23 (notícias, videos/youtube) 1 Eventos publicados: 6 (apenas 2 aconteceram / causa 

COVID-19 / / medidas preventivas/espetáculos cancelados) 1 Destacou-se o evento: Há dois 

anos que não como pargo I Com um alcance de 13, ?mil e com 90 interações. 

Destacou-se a publicação: texto da peça Há dois anos que não como pargo - Companhia 

Mascarenhas-Martins. A imagem de partilha com um Alcance de 1763 e com 47 interações. 

• Base de Dados / WebCRM 

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

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

feita após consulta das entidades no google e Facebook. No mês de março, foram 

atualizadas 223 Entidades e 224 contactos. Foram adicionados 13 novos subscritores e 6 

fornecedores. 

Através desta plataforma foram enviadas: 

Publicações periódicas: Agenda de Eventos - Março; Montijo Hoje n. º 33 - fevereiro. 
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Newsletter Acontece Montijo: Acontece Montijo 05 a 11 março; Edição Especial COVID -

19 / / Estamos Presentes: Continuamos a trabalhar para si!; Apelo à População: Deposição 

de resíduos urbanos. 

Convites: Comemorações do Dia Internacional das Mulheres; Exposição Com o "batôn" nos 

dentes I Paula Sousa Cardoso e Isabel Sabino; Cancelamento / / Cerimónia de Homenagem 

a Mulheres Comerciantes do Centro do Montijo. 

• Jornal Montijo Hoje 

Foi suspensa a edição de Abril, por indicações do Senhor Presidente da Câmara. Será 

realizada quando for oportuno e viável a sua execução. 

• Site Oficial 

Atualização de conteúdos - GCRP 

Reuniões de Câmara - Ata n. º 4 e 5 de 2020. Agenda da reunião de câmara de 4 e 18 de 

março e 1 de abril; Deliberações Reunião de Câmara - Inserção das propostas 18 de março; 1 

Editais: 21 a 36 1 Videos: Exposição com Batôn nos dentes; Mexa-se pela sua saúde. 

Despachos: Inserção dos despachos de encerramento geral dos serviços e das esplanadas 

(Covid-19). 

Noticias - Ti Maria Albertina vai às freguesias; Projeto SAND apresentado à população; 

Exposição "Com o batôn nos dentes: desenho e pintura"; Montijo Hoje\\ Fevereiro 2020; 

Showcase de Benjamim no CT JA; Assinado contrato de urbanização relativo à Clínica CUF 

no Montijo; SCUPA comemora 107 anos; COVID-19 \\ Cancelamento BTL; Nuno Canta 

defende Aeroporto do Montijo junto de António Costa; Restaurante 'Montiagri' volta a hasta 

pública; Câmara Municipal assina protocolo com ISCTE; APADE desenvolve iniciativas de 

interesse municipal; Aviso de corte de água\\ 11-03-2020 \\ Montijo; "Há dois anos que eu 

não como pargo" - Cancelado; Ti Maria Albertina em Pegões e Canha - Cancelado; Treinos 

com armamento real no Campo de Tiro em Alcochete; Esclarecimento Reabilitação 

Reservatório de Água de Pegões; Planos de Contingência COVID-19; COVID-19 \\ Medidas 

preventivas; Aviso \\ Pressão Água \\ Pegões Velhos e Figueiras; Nova hasta pública 
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restaurante "Montiagri"; Medidas de prevenção e contenção adicionais (atualização 

1610312020); Reuniões de câmara\\ Restrição ao Público; COVID- 19 \\ Colabore, siga as 

recomendações!; COVID-19 \\ Municfpios da AML coordenam respostas à população; COVID-

19 \\ Linha de Apoio Social; Nova hasta pública restaurante "Montiagri" - Suspensão; Estamos 

presentes e vamos continuar a trabalhar para si!; COVID-19 \\ Gabinete de Crise; COVID-19 

\\ Câmara realiza operação de desinfeção de ruas; COVID-19 \\ Creches, Escolas Abertas e 

Refeições Escolares (escalão A); Mexa-se, pela sua saúde!; COVID-19 \\ Câmara apoia Centro 

Hospitalar Barreiro Montijo e pessoas mais vulneráveis do concelho; Centros de Saúde com 

Áreas Dedicadas para doentes COVID-19; COVID-19 \\ Deposição de resíduos urbanos; 

COVID-19 \\ Câmara vai apoiar realização de testes nos lares de idosos do concelho; COVID-

19 Reuniões de Câmara por Videoconferência; 

Títulos de transporte público obrigatórios para quem viaja na região da AML; Inquérito -

Diários de uma pandemia; COVID-19 \\ Entrega de refeições e não cobrança de serviços de 

apoio à família nas escola. 

Criação de Eventos: Semana da Juventude 11 Mostra Associativa - Inscrições I Hora do 

Conto 11 online IA Cultura Entra em Sua Casa 11 visitas online I Mexa-se! Pela sua saúde 

11 Aula de ginástica online I Poéticas em desconcerto 11 PICA - Cancelado I Cartadas de 

Cães ft Gatos 11 Cancelado I Caminhada Walk With a Doe Montijo - Cancelado 1 "Os 

Relógios de sol e a Matemática" 11 Cancelado I Comemorações do Dia Mundial da Poesia 

1 Uma Luta Desigual // Cancelado I Ili Mostra de Bandas // Cancelado I Há dois 

anos que eu não como pargo 11 Cancelado I Estágio de Karaté I V Trail Running Canha 

1 Hora do Conto 1,2,3 11 Um Conto de Cada Vez I Com o "batôn" nos dentes: desenho e 

pintura I Comemorações do Dia Internacional das Mulheres 11 adiamento I Revisitações 11 

música e poesia I Benjamim // Showcase 1 107.º Aniversário// SCUPA. Atualização na 

informação sobre vários eventos, devido à necessidade de cancelamento por ocasião do 

surgimento da Covid-19 e das medidas de contingência nacional. 

Criação e atualização de páginas: Concurso Literário Sénior - suspensão do concurso; 

Missão - Inserção do Código de Conduta; Inserção de link para ISSUU para Código de 

Conduta; Colocação de Banner Covid-19 na Homepage; Ocultação de banners na Homepage 

para melhor visualização do banner Covid; Ocultação de eventos na listagem de eventos -

por cancelamento e por suspensão devido ao confinamento. Foi criada uma nova área 
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dentro do separador Viver, dedicada à COVID-19. A área reúne noticias, informações 

úteis, medidas municipais, ligação diária para os Relatórios de Situação da DGS, 

documentos audiovisuais, legislação relacionada com o Estado de Emergência, Planos de 

Contingência e Despachos Municipais, Linhas de Apoio, entre outros materiais informativos 

para o público em geral. Esta área tem sido diariamente atualizada, consoante a 

necessidade de veicular nova informação. 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas: 

DGRH - Documentos de procedimentos concursais; DSSPS - Atualização de noticias na área 

da Rede Social; noticia sobre a Linha de Apoio Social; Assembleia Municipal - Edital n. º 2 

de 2020; SMAS - Avisos de corte de água; documento com Programa de Controlo de 

Qualidade de Água para Consumo Humano; Despachos relacionados com a COVID-19;DGFP 

- Documentos de concursos públicos; Mapa de subvenções públicas 2019; GAP - Despachos 

relacionados com a COVID-19 (criação de gabinete de gestão e de gabinete de crise, 

medidas preventivas); Esclarecimento à população sobre as obras no reservatório de água 

de Pegões; SMPC - Noticias sobre treinos com armamento real no Campo de Tiro; 

DAO/Oficial Público - Mapas de contratos de 2018 e 2019; DAO/ATAS - Noticia sobre as 

reuniões púbicas em videoconferência. DDSPS - Criação de página sobre Linha de Apoio a 

Vítimas de Violência Doméstica; Criação de página sobre Linha de Apoio social. 

Atualização de conteúdos entidades externas: 

AML - Notícias sobre as medidas tomadas pela AML no âmbito da COVID-19; Segurança 

Social - Informação sobre contactos durante a pandemia de COVID-19. 

• Divulgação Municipal - Portais e Plataformas Digitais Externas 

Portais Municípios e Freguesias - Agenda de Eventos março; Inauguração da Exposição 

Com o Batôn nos Dentes; Portal Virai Agenda e Guia da Cidade - Eventos culturais: CT JA 

Março - Há dois Anos que não Como Pargo; Uma Luta Desigual; Benjamin /Showcase; 

Exposição Com o Batôn nos Dentes; Agenda de Eventos - fevereiro. Portal E-Cultura: Ciclo 

de Cinema 2020 CTJA. Agenda Acontece (AMRS) - Destaques Médios: Ili Mostra da Bandas; 

Agenda de Eventos; AR I Música: Benjamim / / Showcase; AR I Desporto: V Trail Running de 

Canha. Outros Destaques: AR I Teatro: Há dois anos que não como pargo; AR I Cinema: 
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Ciclo de cinema; AR I Artes e Oficios - Agenda Sénior; AR I Exposições: Exposição Galeria 

Municipal - Com o Batôn nos Dentes; AR I Infantil: Hora do Conto 1,2,3 ... um conto de cada 

vez. 

3. Comunicação Social 

• Press Releases 

Foram realizadas e enviadas 22 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Cultura e CTJA (7); Ação Social (2); COVID-19 (9); Associativismo (1 ); Aeroporto do Montijo 

(1 ); Saúde (1 ); Institucional (1 ). 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 4 e 18 de março e 1 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. Apoio aos jornalistas presentes na reunião. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de banner e anúncios sobre a exposição Exposição Com o Batôn nos Dentes e Linha 

de Apoio Social. 

4. Comunicação Interna 

• Gestão da Intranet 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 4 e 5 de 2020; Deliberações das reuniões de 

câmara de 4 e 18 de março (num total de 16 documentos). Na área dos Comunicados: 

Comunicação Interna n. º 2, 3, 4 e 5. Na área do Montijo Hoje: edição de fevereiro. 

Noticias: Exposição "Com o batôn nos dentes: desenho e pintura; Ti Maria Albertina vai às 

freguesias ; Showcase de Benjamim no CT JA; Planos de Contingência COVID-19 ; COVID-19 

\\ Medidas preventivas ; Medidas de prevenção e contenção adicionais (atualização); 

COVID- 19 \\ Colabore, siga as recomendações!; COVID-19 \\ Linha de Apoio Social; Estamos 

presentes e vamos continuar a trabalhar para si; COVID-19 - Câmara realiza operação de 
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desinfeção de ruas; C0VID-19 - Câmara apoia Centro Hospitalar Barreiro com testes e 

material; C0VID-19 \\ Deposição de resíduos urbanos; C0VID-19 \\ Montijo aprova pacote 

de medidas de estimulo económico e social. 

• Apoio ao Presidente da Câmara e Vereação: 

Proposta (acolhida pela Vereadora Sara Ferreira) de criação de conteúdos culturais e 

desportivos em formato digital, para que seja possível continuar a proporcionar estes 

serviços aos munícipes; Participação em reunião inicial do Grupo Municipal de Gestão da 

C0VID-19 e indicação de contributos para o Plano de Contingência Municipal; Produção de 

texto referente à comunicação interna n. º 2 sobre as medidas e procedimentos internos a 

adotar face à C0VID-19; Compilação e elaboração de informação com contactos municipais 

devido ao encerramento dos serviços. Articulação com os colegas da UMSTI para 

funcionamento da reunião de câmara por videoconferência, à qual mereceu a presença do 

GCRP no passado dia 1 de abril. 

Atelier de Design 

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

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

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

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

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

outdoors e roll up. 

Designadamente em março: 

Agenda de Eventos - março 2020; Acontece Montijo (semanal) modelo de envio pelo 

WebCRM. Desenvolvimento de Ilustração para materiais promocionais (saco e bloco de 

notas); Redimenção para lnstaStories: de videos e fotografias (várias), do Trailer Uma Luta 

Desigual; Materiais de impressão e web para Ili Mostra de Bandas. Materiais de divulgação 

das medidas de prevenção do Coronavirus (Covid-19): PDF com as normas municipais 

relativas ao Covid-19 (atualizado a 12 e a 16 de março); Post lnstagram e FacebookMedidas 

Preventivas Covid-19; Capa de Facebook "Proteja-se a si e aos outros"; Capa Site - Plano de 
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Contingência e Normas Preventivas Covid; Folha informativa de normas de acesso ao 

Mercado Municipal; Post com Medidas Municipais Covid-19 para Facebook (25 março); 

Anúncio para Jornal Diário da Região Medidas Municipais Covid-19 (26 março); Posts 

lnstagram de atualização (Estado de Emergência, Hiper e Supermercados); Adaptação do 

cartaz "Apelo à População" para post carrossel (instagram); Post Dia Mundial da Poesia 

(lnstagram); Posts carrossel Medidas Municipais Covid-19 (lnstagram); Adaptação para post 

carrossel do cartaz "Estamos presentes, continuamos a trabalhar para si!; 

Contactos" (lnstagram); Post carrossel "O distanciamento social salva vida" (lnstagram); 

Capa Site "Centro de Saúde com Áreas Dedicadas para doentes C0VID-19". 

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida: Comunicação (esclarecimentos via caixa de 

mensagens facebook - Dúvidas relativas a programação, bilheteira online ou 

encaminhamento (9 utilizadores); Design, impressão e corte de: Cartaz programação geral 

para Alegro Montijo 800x1200mm; Cartaz programação geral para Mupi heritage JCDecaux 

850x1500mm; Evento: Benjamim Showcase - imagem de capa facebook, imagem partilha, 

imagem story facebook e instagram / partilhas via youtube. Evento: Há dois anos que eu 

não como pargo - Partilha de noticias, imagem capa facebook, partilha de fotos de cena, 

partilha cancelamento da peça, imagem de partilha e evento cancelado. Evento: A noite 

da Dona Luciana, de Copi - Imagem partilha, site, histórias facebook e instagram. C0VID-

19 CT JA - Imagem partilha, capa, histórias (3img) design e partilha; Partilha (medidas de 

contenção adicionais); Comunicado CTJA (cancelamento de espetáculos) imagem de 

partilha, história para facebook e instagram. Partilha cartaz DGS (medidas). CTJA 

/Programação Em casa #montijoemcasa - Partilha visita virtual ao Museu Bordalo Pinheiro 

+ partilha youtube (petite suite) António Fragoso; Partilha ETC English Theatre Company 

(teatro online) Kelly's Day 0ut (6 aos 10 anos)+ Serendigity (10 aos 14anos) agendamento 

e partilha da ligação. Movimento #musicdontstop - Partilha de video - músicos de todo o 

mundo interpretam o tema #songforhealth uma mensagem de esperança (Covid-19); Dia 

mundial do Teatro (Design de materiais e partilha), imagem partilha DMTeatro e story. 

Cinderela /Teatro de Marionetas do Porto - Teaser/imagem partilha, partilha do video com 

o espetáculo infantil. Leitura da mensagem do DMT 2020 - Teaser/imagem partilha design 

e pubicação, partilha da mensagem DMT /video Companhia Mascarenhas-Martins. Estúdio 

Um - Memórias do Teatro - partilha de video programa RTP/Play. A Manual on Work and 

Happiness (sessão realizada no CTJA) - partilha do teaser (com hora de lançamento), 
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partilha da ligação (estreia) via YouTube (disponibilizado pela ARTEMREDE). Cortar a Rua 

para abrir caminho - partilha teaser + documentário "Cortar a rua para abrir caminho" 

Teatro o Bando. A Caminhada dos Elefantes e Do Bosque para o Mundo (Formiga Atómica) 

- partilha do teaser (design img de partilha com hora de lançamento), design e publicação 

de imagem de partilha, história f acebook e instagram. Partilha do texto e ficha técnica 

com horário do lançamento da ligação com o vídeo da peça, partilha da ligação com vídeo 

via Vimeo (disponibilizado pela Companhia Formiga Atómica). Ambiente - Deposição de 

Resíduos Urbanos (COVID-19) - Cartaz A3 design e envio de arte final, imagem de partilha 

para redes sociais, newsletter CRM design + publicação com ligações, imagem para site; 

Continuamos a trabalhar para si (COVID-19) - Cartaz A3 com contactos úteis, design, 

imagem de partilha para redes sociais, newsletter CRM design, publicação com ligações. 

DDSPS - Linha de Apoio Social (COVID-19) - Cartaz A3, design, imagem partilha redes 

sociais, anúncio para imprensa (design + envio de arte final), imagem para site; . 

Deliberações Reunião de Câmara - Livro Código de Conduta - imagem site, integração no 

ISSUU, folheto, destaque. Eventos Online - Imagem para Hora do Conto online (imagem 

geral e destaque para cada conto, imagem story Facebook e lnstagram) Mexa-se! Pela Sua 

Saúde; Video (slide de imagens) Edifício Casa Mora. DCBJD Desporto - Imagem para V Trail 

Running de Canha; Cultura - Exposição "Com o batôn nos dentes: desenho e pintura I Paula 

Sousa Cardoso e Isabel Sabino"; Folheto turístico "Atalaia" em inglês; Folheto turístico 

"Canha" em inglês. 

5. Atelier Audiovisual 

Reportagens Vídeos: Reportagem videográfica e edição do respetivo video "Revisitações / 

música e poesia"; Elaboração da entrevista do Sr. Presidente na RTP, para as redes sociais, 

no programa 21. ª Hora da TVl24; Reportagem videográfica e elaboração do vídeo da 

exposição " Com o batôn nos dentes desenho e pintura"; Reportagem videográfica e edição 

do vídeo "V Trail Running Canha"; Elaboração do teaser da "V Trail Running Canha". Todos 

os vídeos estão online no youtube e facebook da câmara. Reportagem videográfica para a 

Rubrica Hora do Conto online. Reportagem videográfica com a professora Sandra Outeiro 

para a rubrica online "Mexa-se pela Sua Saúde". 

Reportagens Fotográficas: Reportagens fotográficas da agenda do executivo municipal; 

Reportagens fotográficas das obras em curso; Tratamento de imagens para diversos fins 
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(flyers, cartazes, meios digitais); Manutenção do arquivo fotográfico; Montagem e 

desmontagem de equipamento de som em vários eventos; Manutenção dos equipamentos 

audiovisuais; 

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

informação municipal (editais e cartazes). 

Abril 

Por motivos inerentes ao confinamento geral da população e dos serviços municipais, 

declarado através do Estado de Emergência, em vigor até ao dia 2 de maio, a atividade 

municipal passou a ser divulgada inteiramente através dos canais digitais da autarquia. 

Assim, o Site, o Facebook e o lnstagram intensificaram e diversificaram as suas publicações, 

com novos tipos de conteúdos, quer ao nivel cultural, quer ao nivel institucional. 

Foi dada continuidade ao desenvolvimento das rubricas online para dar divulgação de 

algumas atividades da DCBJD, designadamente: a atividade Hora do Conto promovida pela 

Biblioteca Municipal (decorre semanalmente aos sábados no Facebook da Câmara); a 

rubrica desportiva "Mexa-se Pela sua Saúde!" com a disponibilização de aulas de ginástica, 

através de videos produzidos pelo GCRP com a professora Sandra Outeiro do serviço do 

desporto (decorrem às terças e quintas, no Facebook da Câmara); a rubrica "A Cultura 

Entra em sua Casa" em que semanalmente, às quartas feiras, são publicadas no Facebook 

"visitas online" através de videos alusivos aos equipamentos culturais, exposições de arte, 

entre outros, com o objetivo de divulgar o património cultural do concelho; a rubrica CT JA 

Revisitado com a partilha de videos de espetáculos anteriores promovidos pelo movimento 

associativo local realizados no Cinema-Teatro Joaquim D' Almeida, bem como a partilha de 

espetáculos de parceiros culturais como a Arteemrede, Quorum Ballet etc. 

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: 
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6. Comunicação Externa 

• Newsletter Acontece Montijo 

A Newsletter Acontece Montijo é uma ferramenta de comunicação produzida 

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

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

Os conteúdos são avaUados e elaborados tendo por base as noticias/ eventos publicados no 

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

Com vista ao aumento do número de subscritores, o GCRP propôs a criação de uma imagem 

para divulgação em post's e story's através das redes sociais Facebook e lnstagram da CMM, 

apelando à subscrição dos municipes e população em geral da Newsletter. 

• Agenda de Eventos 

Foi suspensa a edição de maio por motivos inerentes ao confinamento social e suspensão 

das atividades previstas para o mês em análise. Será realizada quando for oportuno e viável 

a sua execução. 

• Folhetos turísticos 

Após a elaboração gráfica do folheto Vila de Canha versão inglês, procedeu-se à sua revisão 

e correção da prova final, assim como foram enviados para composição gráfica os conteúdos 

traduzidos em inglês do folheto Montijo e o Campo aqui Tão Perto. 

• Distribuição / Divulgação dos Materiais Promocionais 

Suportes de Comunicação Físicos 

MUPIS PARIS: Juntos Somos Mais Fortes: 18 cartazes; Consignação IRS - Cruz Vermelha 

Portuguesa: 6 cartazes; Consignação IRS - APAV: 6 cartazes. 0utdoor 8x3: campanha 

"Juntos somos mais fortes" C0VID-19. 
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Durante o mês de abril, definimos uma estratégia para criar interesse nos utilizadores e 

aumentar o número de seguidores, mas também adequada a nova realidade que o pais 

atravessa relacionada com a Covid-19. 

Foram colocadas 27 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas 

maioritariamente com as medidas tomadas pela autarquia no âmbito da Covid-19. Foram 

colocadas stories diárias que nos permitiram alcançar um maior número de visualizações. 

Também têm sido partilhados diariamente conselhos do SNS. 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 369 para 481 seguidores. 

lnstagram CT JA - O número de seguidores subiu de 325 para 363 seguidores. No instagram 

do CT JA foram realizadas 6 publicações e stories 12. Têm sido divulgadas as atividades da 

Artemrede. 

lnstagram Galeria - O lnstagram Galeria foi criado a 27 de abril. O primeiro destaque tem 

sido para a exposição "Com o batôn nos dentes" Até 30 de abril o número de seguidores 

era de 42 seguidores. 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

Durante o mês de abril, a página de Facebook da Câmara Municipal do Montijo obteve 320 

novos fãs. Foram publicados 101 posts com: partilhas de destaques de espetáculos 

publicados pela página do CT JA, publicação de álbuns de fotos relativos a: obras 

executadas pelo município, eventos municipais online ou realizados no concelho; Partilha 

de vídeos sobre iniciativas, atividades municipais ou eventos promovidos por entidades 

externas e/ou instituições publicadas no Youtube da CMM durante o mês em análise. 

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

nos seguintes posts: 26% Feira Nacional do Porco e Concentração do Motoclube adiadas para 

2. º semestre de 2020 (4291 pessoas alcançadas / 1647 interações); 22% Tarifa social de 

consumo doméstico de água (25255 pessoas alcançadas / 8812 interações); 22% Câmara 
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Municipal apoiou os Bombeiros Voluntários de Canha (20542 pessoas alcançadas / 6628 

interações). 

Estatística de "Stories": 35 Stories (algumas com várias imagens cada) com destaques 

sobre: Comemorações do 25 de abril; Hora do Conto online; Exposição patente na Galeria 

Municipal; Espetáculos CT JA Revisitado, Imagens com informações sobre Covid-19 (medidas 

municipais, linha de apoio social, recomendações da Direção Geral de Saúde). Acessos 

individuais: 3235 pessoas; Interação média: 114 pessoas. 

A storie mais visualizada teve 389 visualizações com a imagem sobre a informação Direto 

à Sua Mesa - Entregas ao Domicilio e Take Away dos estabelecimentos. 

Facebook do CT JA 

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

Destacou-se a publicação: CT JA Revisitado / Fernando Tordo e Sociedade Filarmónica 1. º 

Dezembro. Video do concerto com um Alcance de 2079 e com 163 interações. 

Estatísticas - Gostos de página: 8972 +27 novos gostos; Seguidores: 9230 pessoas; 

Histórias: 15; Publicações CT JA: 18 (conteúdo próprio/img de capa, img de partilha, 

cartaz programação); Ligações externas: Partilha de 12 (noticias, videos/youtube). 

Partilhas (parcerias) na página de facebook CTJA: ARTEMREDE 15 anos Futuros e Memórias 

- O nosso futuro tem lições de voo / Teatro de Marionetas do Porto. Documentário / 

Histórias em Viagem. DGArtes "Em que pensas" - Reflexões sobre o futuro da participação 

cultural. 15 de abril com o maestro Martim Sousa Tavares. Documentário "A Dança/ Para lá 

do palco" de Marta Tavares, sobre a Companhia de Dança de Almada. Bocca Bienal / 

Divulgação da Edição da programação da Bienal 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. No mês de abril, foram inseridas 

98 entidades e 101 novos Contactos, 11 subscritores e 5 fornecedores. 
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Convites e newsletters enviados pelo CRM - Acontece Montijo / / 02 a 08 abril, de 09 a 15 
abril, de 16 a 22 abril, de 30 abril a 07 maio. 

• Jornal Montijo Hoje 

Foi iniciada a planificação do jornal, cuja edição foi adiada de abril para maio. 

• Site Oficial 

Atualização de conteúdos GCRP: 

Criação e atualização de Eventos: Atualização dos eventos online com videos, imagens de 

destaque e descrições nas rubricas: Hora do Conto Online, Mexa-se pela sua saúde!, CTJA 

Revisitado, A Cultura Entra Em Sua Casa. Criação do evento: Comemorações do 46. º 

Aniversário do 25 de abril; Criação de banners rotativos devido ao Covid-19 na listagem 

de rodapé do site alusivos às medidas municipais, serviços municipais em funcionamento, 

linhas de apoio, serviços de Takeaway e Entregas ao Domicilio, Contactos de Centros de 

Saúde. Criação de item Vemos, Ouvimos e Lemos dentro da área Viver I Cultura 1 

Biblioteca. Atualização da Área Associativismo com inserção de associação e jovem de 

mérito para o mês de abril no item Associativismo em Destaque. Criação e atualização de 

páginas na área dedicada à covid-19, com a legislação em vigor, com a criação das páginas 

Estudo em Casa, Direto à sua Mesa, Medidas Municipais nas diversas áreas, Manual de Boas 

Práticas em Teletrabalho; linha de Apoio à Vitima, Apoio ao Migrante, entre outras. A área 

covid-19 tem sido diariamente atualizada, várias vezes ao dia, consoante a necessidade de 

veicular nova informação. 

Reuniões de Câmara - Ata n. º 6 de 2020. Agenda e deliberações das propostas da reunião 

de câmara de 15 e 29 de abril I Editais: 37 a 47 1 Vídeos: Candidatura Festa Atalaia às 7 

Maravilhas; Sessão solene 25 de abril; Apresentação Laboratório de Aprendizagem; Noticias 

- Apoio à Santa Casa da Misericórdia de Canha para obras; Câmara apoia bombeiros do 

concelho em 166 mil euros; COVID-19 \\ Protocolo com CHBM para realização de testes; 

COVID-19 \\ Montijo aprova pacote de medidas de estimulo económico e social; COVID-19 

\\ Orientação Técnica sobre Incentivos às Empresas; COVID-19 \\ Proteger as vitimas de 

violência doméstica; Comunicados SMAS \ \ Pedido de alteração de faturação devido a obras 

realizada no Reservatório de Pegões; Dia Nacional dos Moinhos e Dia dos Moinhos Abertos 
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(Adiado); Tolerância de Ponto - Páscoa; Cartão Lisboa Viva e perfis expirados a partir de 

23 de fevereiro mantêm-se válidos e podem ser carregados; COVID-19 \\ Apoio ao Reforço 

de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde; COVID-19 \\ Apoio social municipal em 

pleno funcionamento; Direto à sua Mesa; Esclarecimento aos trabalhadores e ao STAL; 

COVID-19 \\ Encomenda de material de proteção individual começa hoje a ser distribuído 

pelos municípios da AML; Vamos cuidar de quem cuidou de nós!; Laboratório de 

Aprendizagem do Montijo à disposição da comunidade educativa; COVID-19 \\ Câmara 

Municipal do Montijo apoia escolas e associações de pais; Montijo aprova moção contra a 

suspensão de carreiras da TST; Feira Nacional do Porco e concentração do Motoclube do 

Montijo adiadas para 2. º semestre de 2020; COVID-19 \\ União Mutualista Nossa Senhora da 

Conceição recebe 50 mil euros para realização de testes; Do Mercado Direto à sua Mesa!; 

COVID-19 \\Montijo implementa medidas extraordinárias nas tarifas de água e saneamento; 

COVID-19 \\ Linha de apoio financeiro excecional para movimento associativo desportivo e 

cultural; Mês da prevenção dos maus tratos na infância; Ministério Público arquiva queixa

crime sobre violação de correspondência; Comemoração do Dia Internacional dos 

Monumentos e Sitias; SMAS Montijo\\ Indisponibilidade no sistema de faturação e cobrança; 

Cultura à distância de um clique!; Comemoração do Dia Mundial do Livro; Câmara entrega 

equipamentos de proteção individual aos operadores dos mercados municipais; Estudo em 

Casa - Canal Municipal no Youtube; Comemorações do 46. º Aniversário do 25 de Abril; Festa 

N. ª Sra Atalaia nomeada às 7 Maravilhas de Portugal; Open Call 1 - Dia Mundial da Dança; 

Testes de Rastreio à COVID-19 abrangerão lares de idosos na Região Metropolitana de 

Lisboa; Pandemia centra atenções na sessão comemorativa do 25 Abril; Regresso das 

validações nos transportes públicos; COVID-19 - Medidas apoio ao consumidor; COVID-19 \\ 

Apoio ao Migrante; Recenseamento Agrícola 2019; Remodelação de rede de água e 

calcetamentos em Canha; COVID-19 \\ Linha financeira excecional apoia em 33 mil euros o 

movimento associativo; O Maior Brinde Digital de Portugal; Montijo adere à Chave Móvel 

Digital; Cancelamento da edição de 2020 das Festas Populares de S. Pedro; Testes à covid-

19 em todos os lares de idosos do concelho. 
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Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas: 

DGRH - Balanço Social 2019 1 DSSPS - Atualização de noticias na área da Rede Social; noticia 

sobre a Apoio ao Migrante; noticia sobre Linha de Apoio às vitimas de violência doméstica 

1 SMAS - Formulários para Tarifa Social e Tarifa Familiar; noticia sobre problemas na 

emissão de faturação; noticia sobre a possibilidade de alteração de faturação para 

consumidores em Pegões I GAP - Esclarecimento aos trabalhadores e ao STAL I Gabinete 

Vereadora Sara Ferreira - Noticia sobre Do Mercado Direto à Sua Mesa; noticia sobre a 

distribuição de EPI 's nos mercados municipais; noticia sobre a nomeação da candidatura 

das Festas da Atalaia às 7 maravilhas da Cultura Popular I Noticia sobre o Laboratório de 

Aprendizagem; noticia sobre a criação de canal no youtube Estudo em Casa. Informação 

sobre as creches abertas para os filhos dos profissionais dos serviços essenciais. 

Atualização de conteúdos entidades externas: 

AML- Quatro noticias sobre as medidas tomadas pela AML no âmbito da COVID-19 no âmbito 

dos transportes públicos e da realização de testes I INE - Noticia sobre o recenseamento 

agrícola 2019 1 IEFP Montijo - Noticia relacionada com a covid-19 sobre o apoio ao reforço 

de emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde I CCDR LVT- Noticia sobre Orientação 

Técnica sobre Incentivos às Empresas I CPCJ Montijo - Noticia sobre o mês da prevenção 

dos maus tratos na infância I Direção Geral do Consumidor Noticia sobre direitos do 

consumidor no âmbito da covid-19 !Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social - Noticia sobre programa de voluntariado no âmbito da covid-19 !Associação dos 

Municípios Portugueses do Vinho - Noticia sobre as comemorações do seu 13. º aniversário. 

7. Comunicação Social 

• Press Releases 

Foram realizadas e enviadas 22 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Cultura, Comemorações e Feiras (6); COVID-19 (11 ); Associativismo (2); Modernização 

Administrativa (1 ); Obras (1 ); Transportes (1 ). 
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Envio das propostas das reuniões de câmara de 15 e 29 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. Apoio aos jornalistas que acompanharam a transmissão por videoconferência da 

reunião. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de banner e anúncios sobre as comemorações do 25 de Abril, a Linha de Apoio 

Social e as Medidas Municipais face à covid-19. 

8. Comunicação Interna 

• Gestão da Intranet 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 6 de 2020; Deliberações das reuniões de câmara 

de 1 e 15 de abril (num total de 23 documentos). Na área dos Comunicados: Comunicação 

Interna n. º 6. Noticias: O Maior Brinde Digital de Portugal; Testes à covid-19 em todos os 

lares de idosos do concelho; Cancelamento da edição de 2020 das Festas Populares de S. 

Pedro; Comemorações do 46. º Aniversário do 25 de Abril; Festa N. ª Sra Atalaia nomeada às 

7 Maravilhas de Portugal; Open Call 1 - Dia Mundial da Dança ; Comemoração do Dia Mundial 

do Livro; Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios; Cultura à distância 

de um clique!; COVID-19 \\ Linha de apoio financeiro excecional para movimento 

associativo; COVID-19 \\ Montijo implementa medidas extraordinárias na tarifa de água.; 

COVID-19 \ \ Apoio social municipal em pleno funcionamento; COVID-19 \ \ Proteger as 

vitimas de violência doméstica; COVID-19 \\ Montijo aprova pacote de medidas de estimulo 

económico e social. 

• Apoio ao Executivo Municipal 

Elaboração de declarações sobre o aniversário do Sem Mais Jornal; saudações ao 25 de Abril 

e mensagem na área da presidência para o site do município, assim como elaboração de 
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respostas ao Jornal das Autarquias. Criação do Canal de Youtube "Estudo em Casa Câmara 

Municipal do Montijo" para disponibilização de vídeos das AEC's e outros relacionados com 

a área da educação. Elaboração de duas atas da Comissão Municipal de Proteção Civil. 

Atelier de Design 

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

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

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

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

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

outdoors e roll up. 

Designadamente em abril: 

GCRP- Acontece Montijo (semanal) modelo de envio pelo WebCRM; Imagens para facebook, 

site, instagram, histórias, imagem para lona 3910x2410mm (design+arte final). 

Comemorações do 25 de Abril 2020 - Design/estudo da imagem; Imagem para facebook 

e instagram e site; Cartaz/programa para divulgação nas redes sociais; Banner para Diário 

da região (digital); Anúncio jornal Diário da Região e Sem Mais; Slides para vídeo 

institucional com as intervenções políticas; Roll-up com programa para as instalações do 

Mercado Municipal. - Imagem Takeaway e Entregas ao domicilio (Banner site e imagem 

instagram); Imagem Estudo em Casa (Banner site e imagem instagram); Imagem Desafio 

"Partilha a tua mensagem" (lnstagram). "Acompanhe-nos nas redes sociais" (lnstagram e 

Facebook). Imagem "Subscreva Newsletter Acontece", Clip promoção lnstagram Galeria 

Municipal e ícones para secção destaques lnstagram Município Montijo. 

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida: CTJA Revisitado - Design de layout/grafismo CTJA 

Revisitado; Partilhas, imagem cronologia facebook e instagram, separadores vídeo, 

histórias. Imagem partilha cronologia facebook e instagram, separador vídeo, 

carregamento do vídeo no Youtube e facebook, agendamento da estreia de: Filmes sem 

cor, Vozes em coro I Grupo Coral do Montijo, Da Coroa ao Cravo I Grupo Coral do Montijo, 

Cantar Simone I Grupo Coral do Montijo, Comemorações Dia Mundial da Dança -

DECA' DANCE (CT JA Revisitado), partilhas de imagens, imagem teaser e partilha de video: 
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Trio / Quorum Ballet (2013), Àgua Documentário de Eva Ângelo, sobre VALE de Madalena 

Victorino, ARTEMREDE 2011 / CTJA Revisitado (2009). 

DDSPS - Linhas de apoio Vitimas de violência doméstica COVID-19: Estudo/design proposta 

cartaz, imagem facebook, instagram, site. Informação sobre isenção de pagamento de 

Rendas Municipais COVID-19; Anúncio Linha de Apoio Social. 

DCBJD: Composição gráfica de página sobre Associativismo Em Destaque; Imagem 

Candidatura da Festa de N. Sra. da Atalaia às 7 Maravilhas de Portugal; Imagem Dia dos 

Moinhos Abertos; Hora do Conto online - sessão de 4, 11, 18, 25 de abril e 2 maio (imagem 

geral e destaque para cada conto, imagem story Facebook e lnstagram). Imagem Facebook 

e instagram Open Call Dança. Redimensão video sobre atividades no Mercado e 

lnstaStories; Redimensão e tratamento de imagens para lnstagram Galeria Municipal, video 

exposição "Com o batôn nos dentes" - Isabel Sabino e Paula Sousa Cardoso para Facebook e 

instagram, clips para histórias. 

9. Atelier Audiovisual 

Reportagens Vídeos: 
Video para Dia dos Moinhos Abertos; Video para Candidatura às 7 maravilhas de Portugal. 

Video DS Media para Mupi Digital. Acompanhamento das gravações das comemorações do 

25 Abril. Gravação no Edifício Paços do Concelho das músicas para o 25 Abril. Filme para o 

aniversário da academia sénior de Pegões. Elaboração do vídeo DECADANCE para a rubrica 

CT JA Revisitado. Renderização do video da Gala em 2019 da Sociedade Filarmónica 1 ª 

dezembro para a rubrica CTJA Revisitado. 4 gravações para Hora do Conto online na 

Biblioteca Municipal. 2 gravações de atelier para a rubrica Hora do Conto online. 4 

gravações de ginástica com a Professora Helena Lopes no âmbito dos projetos de 

envelhecimento ativo. 2 gravações com a colega Fernanda Pinho para video sobre Moinho 

de maré e o Colonato de Pegões para a rubrica A cultura entra em sua casa. 5 deslocações 

ao Laboratório Aprendizagem Montijo, para gravações de vídeos educativos para o canal 

Estudo em Casa. Realização e produção dos vídeos para as plataformas digitais. 

Reportagens Fotográficas: Reportagens fotográficas da agenda do executivo municipal; 

Reportagens fotográficas das obras em curso; Tratamento de fotos; Manutenção do arquivo 
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fotográfico; Montagem e desmontagem de equipamento de som; Manutenção dos 

equipamentos audiovisuais; 

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

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

Segurança Alimentar 

1. Plano de Aprovação e Controlo dos Estabelecimentos (PACE) 

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

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

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

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

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

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

Delegado de Saúde Adjunto do ACES do Arco Ribeirinho. 

► Este serviço de momento não está a ser efetuado. 

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

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

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

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

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

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

Delegado de Saúde Adjunto do ACES do Arco Ribeirinho. 

► Este serviço de momento não está a ser efetuado. 

2. Intervenções Técnicas 

► Ação conjunta com o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, Guarda Nacional 

Republicana, Destacamento Territorial de Montijo, na apreensão ameijoas 

capturadas em zona interdita. 

3. Competências Gerais 

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

apoio/informação ao munícipe, via presencial, telefónica e por correio eletrónico. 
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» Gestão do canil municipal no que respeita a: (1) alimentação animal; (2) condições 

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

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

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

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

► Movimento de animais no período de referência: 

Total de Entradas= 29 Total de Saidas = 38 

Entrada de Cães Entrada de Gatos Saida de Cães Saida de Gatos 

28 01 37 01 

Entregas 12 01 

Capturas 16 00 

Nascimentos 00 00 

Adoções1 03 01 

Cedências2 21 00 

Reclamações 04 00 

Mortes 02 00 

Eutanásias 05 00 

Outros3 02 00 

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

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

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

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

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

evidências observadas no local. Excecionalmente, podem igualmente ocorrer 

desaparecimentos do Gabinete de sanidade Pecuária. 

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

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

» Execução de iniciativas e ações promocionais do canil municipal: 

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

o Fevereiro 20 - Desparasitação Externa de Cães e Gatos. 

o Março 19 - Desparasitação Interna de Cães e Gatos. 

► Realização de uma "Cãominhada", iniciativa inserida na comemoração da Semana 

da Mobilidade 2019. 

4. Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 

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

de Canideos e Felídeos 2020/2021, sob coordenação da Direção Geral de Alimentação e 

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

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

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

Juntas de Freguesia e com os Serviços Veterinários Oficiais. 

❖ Resumo da campanha no período de referência: 

o O vacinas antirrábicas 

o O microchips 

Nota: por decisão da Direção Geral de Alimentação e Veterinária os trabalhos de 
execução da Campanha de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica foram 
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suspensos a partir do dia 1 de janeiro de 2020 até novo despacho para a realização da 
Campanha para 2020. 

5. Intervenções Técnicas 

» Intervenção no âmbito do bem-estar animal e salvaguarda da saúde pública, em situações 

de reclamação/ocorrências com a presença de animais (canideos, felideos, aves, 

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

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

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

Saúde, (5) Delegação de Saúde. 

► Realização de várias vistorias para verificação de incómodos provocados por animais 

errantes; incómodos provocados pela presença de canideos e/ou felideos em 

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

verificação de maus tratos a animais de companhia; ataque de animais, presença 

de equídeos em terrenos baldios "aparentemente" sem identificação de 

proprietário, solicitação de recolha de animais da via pública. 

A salientar: 

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

equinos. 

- Intervenção, em ações conjuntas com o Serviço Municipal de Proteção Civil, na 

contenção de equinos em circulação na via pública. 

- Ação conjunta com o SEPNA - GNR Palmela em ocorrência sobre o bem-estar de 

canideos. 

- Gestão de meios para eliminação de dois cadáveres de equinos: um já cadáver e 

outro após a realização de eutanásia. Ambos abandonados em terrenos baldios. 

- Ação conjunta com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas na 

captura de uma águia. 
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» Realização de eutanásias de animais de companhia pertencentes a munícipes residentes 

no município do Montijo. 

► 7 0cisões de animais de munícipes do concelho do Montijo 

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

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

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

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

clínico. 

► Recolha de 12 cadáveres. 

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

► Realização de 1 sequestro de canídeo. 

6. Competências Gerais 

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

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

7. Informações Adicionais 

► Referencia a 2 assaltos às instalações do Canil Municipal, com o furto de dois 

canfdeos e estragos materiais devido a arrombamento de gradeamentos. 

► Trabalhos de execução no Projeto para a Esterilização de Animais de Companhia. 

► Trabalhos de execução no Projeto para a Requalificação do Canil Municipal do 

Montijo. 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL • 
No periodo em questão o Gabinete Técnico Florestal lntermunicipal efetuou os seguintes 

trabalhos: 

Atividades 

Verificação de terrenos que necessitam de ser realizadas as faixas de gestão de combustível 

no município de Montijo, de acordo com a legislação em vigor. 

A técnica do GTF, o Coordenador da Fiscalização e o SEPNA dos destacamentos da GNR de 

Montijo e Palmela fizeram a verificação de terrenos nos dois municípios. 

Elaboração dos Planos Operacionais Municipais (Poms) 

A técnica elaborou os Planos Operacionais Municipais de Montijo e Alcochete 

Reuniões 

A técnica no mês de fevereiro a março esteve presente em reuniões no Município de 

montijo: 

• Assuntos relacionados com a aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos; 

• Assuntos relacionados com a defesa da floresta; 

• Assunto relacionados com notificações a proprietários de limpeza de faixas de 

gestão de combustível. 

A técnica no mês de fevereiro a março esteve presente em reuniões no Município de 

Alcochete: 

• Assuntos relacionados com a defesa da floresta; 

• Assunto relacionados com notificações a proprietários de limpeza de faixas de 

gestão de combustível; 

• Assuntos relacionados com a aprovação de projetos novas edificações em terrenos 

florestais; 

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

CIMDFCI (Comissão lntermunicipal de Defesa Da Floresta Contra Incêndios). 
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No dia 19 de Fevereiro a técnica do GTF, participou na reunião da ZIF do estuário do tejo. 

No dia 30 de abril a técnica do GTF, participou na reunião da CIMDF (Comissão Municipal 

de Defesa da floresta), aprovação dos Planos Operacionais. 

Apoio ao Munícipe 

Esclarecimentos e aconselhamento a munícipes relativos á defesa da floresta 

Apoio aos Munícipes das freguesias do município de Montijo e de Alcochete na introdução 

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

das mesmas, seguindo todas as regras de segurança. 

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

dezembro: 

Montijo - 266 

Alcochete - 59 

Colocação das ações de realização na plataforma do SGIF 

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

de combustível realizadas nos concelhos de montijo e Alcochete. 

Apoio técnico á Comissão lntermunicipal de Defesa da Floresta 

A técnica do GTF apoia tecnicamente a Comissão lntermunicipal 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, deram entrada de novembro de 2019 a janeiro de 2020, os 

seguintes processos: 

Fevereiro 

Processos Tipo A - 9 processos 

Processos Tipo B - 3 processos 

Processos Tipo 1 - 1 processo 

Foram emitidas 7 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 8 Licenças de Construção 

Março 

Processos Tipo A - 6 processos 

Processos Tipo B - 5 processos 

Processos Tipo 1 - ?processos 

Foram emitidas 7 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 5 Licenças de Construção 

Abril 

Processos Tipo A - 11 processos 

Processos Tipo B - O 

Processos Tipo 1 - O 

Foram emitidas 8 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 3 Licenças de Construção 

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

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

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

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

ASSUNTOS DIVERSOS ELABORADOS NO GABINETE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

ASSUNTOS DIVERSOS ELABORADOS NO GABINETE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

Oficias 

Informações 

Atendimentos a Munícipes referente a diversas reclamações 

Notificações para limpeza de terrenos 

Propostas para a Reunião de Câmara 

Colocação dos Procedimentos na Plataforma VortalGov 

F-39/2019 Obras de Recuperação no Escola EBI do Esteval 

F-51/2019 - Casa da Música Jorge Peixinho 

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

F-06/2020 - Remodelação da Iluminação Pública em diversos locais no Concelho do 
Montijo 

F-08/2020 Recuperação de Pavimentos em Parque de Estacionamento do Centro de Saúde 

do Afonsoei ro 

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

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

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

F-13/2020 - Recuperação do Edificio Polo Cultural do Afonsoeiro 

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

F-22/2020 - Arranjo Exterior Junto ao Campo do Olímpico e Rotunda da Força Aérea 

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

F-33/2020 - Execução de Gares para Ecopontos e Contentores no Concelho 
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Prorrogação do prazo para entrega das propostas 

F-51 /2019 - Casa da Música Jorge Peixinho 

Abertura das Propostas na Plataforma VortalGov 

F-51 /2019 - Casa da Música Jorge Peixinho 

F-13/2020 - Recuperação do Edifício Polo Cultural do Afonsoeiro 

Relatório Preliminar e Audiência Prévia 

F-13/2020 - Recuperação do Edifício Polo Cultural do Afonsoeiro 

Pedido de Informação de Compromisso 

F-01 /2020-Empreitada de Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos no 

Concelho/ 2020 

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

F -06/2020 - Remodelação da Iluminação Pública em diversos locais no Concelho do 
Montijo 

F-07 /2020 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2020 

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

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

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

F-13/2020 - Recuperação do Edifício Polo Cultural do Afonsoeiro 

Nomeação do Diretor de Fiscalização e Substituto 

F-01 /2020-Empreitada de Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos no 

Concelho/2020 
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F-07 /2020 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2020 

F-13/2020 - Recuperação do Edifício Polo Cultural do Afonsoeiro 

Adjudicação e Pedido de Documentos de habilitação 

F-01 /2020-Empreitada de Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos no 

Concelho/2020 

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

F-07 /2020 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2020 

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

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

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

Divulgação dos Documentos de habilitação 

F-01 /2020-Empreitada de Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos no 

Concelho/2020 

F-07 /2020 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2020 

Aprovação da Minuta do Contrato 

F-01 /2020-Empreitada de Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos no 

Concelho/2020 

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

F-0712020 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2020 

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

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

76 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

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

Comunicação do contrato na plataforma BaseGov e Auto de Consignação 

F-07 /2020 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2020 

Envio do Auto de Consignação 

F-29/2019 

Prorrogação do prazo de execução 

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

F-38/2018 - Montijo Ciclável e Reconversão da Linha do Caminho de Ferro 

Substituição de cauções retidas por garantia bancária/seguro caução 

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

F-38/2018 - Montijo Ciclável e Reconversão da Linha do Caminho de Ferro 

Auto de Receção Provisória 

F-02/2019 

F-12/2019 

F-13/2019 

F-14/2019 - Requalificação de Creche/ Infantário - Saltitão 

F-15/2019 

F-26/2019 
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Auto de Receção Provisória com anomalias 

F-21 /2019 - Construção de Três Grupos de Ossários no Cemitério Municipal S. Sebastião 

Conta Final e Relatório Final no BaseGov 

F-02/2019 

F-12/2019 

F-13/2019 

F-14/2019 - Requalificação de Creche / Infantário - Saltitão 

F-15/2019 

F-26/2019 

F-33/2019 

Liberação Parcial da Caução 

F-16/2016 - Isolamento Térmico da Cobertura dos Pavilhões N. os 1, 3 e 4 do Parque de 

Exposições do Montijo 

F-28/2016 - Reparações Diversas no Parque de Exposições do Montijo 

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

Auto de Receção Definitiva com Anomalias 

F-09/2011 - Reabilitação do Mercado Municipal do Montijo 

Cancelamento de garantias bancárias 

F-07/2014 

F-13/2014 

F-34/2016 
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Editais - Alteração de Trânsito 

N.º 16/2020 - Carnaval 2020 

N. º 21 /2020 - V Trail Running Canha 2020 

Demarcação de lugar público para veículos mobilidade condicionada 

João Carlos Nunes Riso 

Joaquim da Conceição Dias Abreu 

Angelina Albino Ribeiro de Jesus 

Resposta a pedido de Ressarcimento 

Vitor Hugo Ravasqueira Soares 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS 

Abertura de processos 

Processo N. º 05/2020 

Processo N. º 06/2020 

Processo N. º 07 /2020 

Processo N. º 08/2020 

Processo N.º 09/2020 

Processo N. º 10/2020 

Processo N. º 11 /2020 

Processo N.º 12/2020 
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Processo N. º 13/2020 

Processo N.º 14/2020 

Processo N. º 15/2020 

Processo N.º 16/2020 

Processo N. º 17 /2020 

Processo N. º 18/2020 

Processo N. º 19/2020 

Processo N. º 20/2020 

Processo N.º 21/2020 

Processo N.º 22/2020 

Processo N. º 23/2020 

Processo N. º 24/2020 

Processo N. º 25/2020 

Processo N. º 26/2020 

Ofícios aos proprietários 

Processo N. º 04/2020 

Processo N. º 21 /2020 

Processo N. º 24/2020 

Processo N.º 25/2020 

Processo N. º 26/2020 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 
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Processo N.º 21/20120- Penhora - Oficio 

Processo N. º 51 /2019 - Penhora - Oficio 

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

Edital nº 11 /2020 

Processo nº 60/2019 

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

Processo nº 29/2011 

Processo nº 33/2015 

Processo nº 29 /2018 

Processo nº 34/2018 

Processo nº 36/2018 

Processo nº 41 /2018 

Processo nº 01 /2019 

Processo nº 06/2019 

Processo nº 08/2019 

Processo nº 10/2019 

Processo nº 12/2019 

Processo nº 13/2019 

Processo nº 14/2019 

Processo nº 16/2019 

81 



Processo nº 17 / 2019 

Processo nº 18/2019 

Processo nº 20/2019 

Processo nº 21 /2019 

Processo nº 25/2017 

Processo nº 25-A/2019 

Processo nº 26/2019 

Processo nº 28/2019 

Processo nº 29/2019 

Processo nº 30/2019 

Processo nº 34/2019 

Processo nº 36/2019 

Processo nº 39/2019 

Processo nº 42/2019 

Processo nº 45/2019 

Processo nº 53/2019 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Oficio para Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

Processo nº 2712013 

Processo nº 04/2016 

Processo nº 12/2016 

Processo nº 18/2016 

SECTORES 
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Aquisição de calibrador de ruído para a Metrologia Aquisição de aparelho de ar 

condicionado para as instalações provisórias da Divisão de Educação 

Reparação de equipamentos mecânicos corta relvas, sopradores, corta sebes e motosserras 

para o ano 2020 

Aquisição de central de incêndios para a Galeria Municipal 

Reparação de máquinas e tratores corta relva 

Aquisição de uma porta de mogno para o wc das Capelas do Cemitério S. Sebastião 

Reparação de semáforos em Sarilhos Grandes 

Aquisição de gerador e de uma placa compactador para os trabalhos de aplicação de massas 

frias 

Reparação do elevador da Biblioteca Municipal 

Reparação do elevador do Edifício dos Serviços Técnicos 

Reparação de estores nas instalações provisórias da Divisão de Educação 

Aquisição de gradeamento e reparação de estores, na Rua Cidade de Beja, nº 40 

Aquisição de cobertura/tela para colocar no espaço exterior no Alto das Vinhas Grandes 

Contrato assistência para 3 anos para 3 câmaras frigoríficas existentes, 1 câmara frigorífica 

Frimarques e 1 máquina de gelo 

Aquisição de serviço de manutenção para as fontes ornamentais do concelho 

Aquisição de kit video porteiro para a EB/ JI da Caneira 

Aquisição de termoacumulador para a EB da Liberdade 

Aquisição de 10 projetores Led para a Escola Integrada Areias/Esteval 

Aluguer de camião de recolha de RSU 

Colocação de divisória em pladur no Centro de Saúde Montijo 

Aquisição de pulverizador TOMIX 500L T para a Proteção Civil 
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Reparação de paragem de autocarros junto à Escola Secundária Poeta Joaquim Serra 

Proposta para estudo geotécnico para as antigas instalações da EDP na Quinta das 

Nascentes 

Proposta para estudo geotécnico para o polidesportivo descoberto junto ao Pavilhãoº 1 

Proposta para estudo geotécnico para o antigo edifício Trabatijo 

Reparação do elevador nº 2 do Edifício dos Serviços Técnicos 

Reparação de pavimento em Canha 

Aquisição de sinalização vertical para o cruzamento da Rua dos Combatentes da Grande 

Guerra com a Rua Gaspar Nunes 

Aquisição de mangueira, desbastadora e motoserra para a Higiene Urbana 

Montagem e posterior remontagem do Abrigo Forum nº 20, junto à Casa da Música 

Reparação de semáforos em Sarilhos Grandes 

Reparação de semáforos em Montijo 

Reparação de semáforos na Rua de Cabo Verde - Afonsoeiro - Montijo 

Reparação de semáforos no Alto Estanqueiro 

Reparação dos dois elevadores do Edifício dos Serviços Técnicos 

Aquisição de sinalização vertical para o Concelho de Montijo 

Aquisição de proteções em acrílico para receção da DDSPS 

SECTOR DE CEMITÉRIOS 

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

Capinagem e aplicação de herbicida, arranjo dos canteiros, regas e trabalhos 
habituais dentro do cemitério. 

1 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2020 
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S. Sebastião 

lnumações - 14 

Exumações - 23 

Capelas -17 

Pinhal Fidalgo 

1 numações - 7 

Exumações - O 

Capelas - 7 
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1 de março a 31 de março de 2020 

S. Sebastião 

lnumações - 1 O 

Exumações -17 

Capelas -16 

Pinhal Fidalgo 

lnumações - 9 

Exumações - O 

Capelas - 11 

1 de abril a 30 de abril de 2020 

S. Sebastião 

lnumações - 16 
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Exumações - 3 

Capelas - 10 

Pinhal Fidalgo 

lnumações - 6 

Exumações - O 

Capelas - 2 

CASA DO AMBIENTE 

PROJETOS e INICIATIVAS 
Projeto Coastwatch Europe 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Saída de campo com 4 turmas da Escola Secundária Jorge Peixinho, onde realizaram o 
questionário na zona ribeirinha do Montijo, nomeadamente na zona do Seixalinho. Estas 
duas saídas envolveram 78 alunos. 

Brigada Ruas Limpas 

Saídas de Campo com uma turma da Escola Básica D. Pedro Varela em ação de 
sensibilização junto dos munícipes sobre a problemática dos lixos e dos dejetos caninos. 

Palestra sobre Combate às Alterações Climáticas 

Apresentação de workshop na Junta de Freguesia de Alto-Estanqueiro-Jardia «Combate às 
Alterações Climáticas» a 20 participantes, a convite do Gabinete Sénior. 

Preparação e elaboração de apresentação destinada a Apresentação de Palestra sobre 
Alterações Climáticas no Estabelecimento Prisional do Montijo. 

Projeto Eco-Escolas 
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Projeto Eco_Escolas - Proposta de continuidade do projeto e elaboração de documentos 
necessários ao apoio Municipal de Escolas interessadas. Assinatura de Protocolo. 

Apoio à EBI do Esteval (escola integrante do Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra) 
no projeto Eco-Escolas do Município: 

Inscrição no projeto »O mar começa aqui» 

Preparação no lançamento do projeto «Hortas Pedagógicas» 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Edulux 

A decorrer acompanhamento e implementação da candidaturas do PPEC em parceria com 
a S.Energia: candidatura dirigida as escolas básicas - Consiste na otimização da iluminação 
interior em Escolas, que visam a redução dos custos de consumo de energia elétrica das 
instalações através da instalação de LEDs em substituição de T8 e de sistema para medição 
(online) do consumo geral dos edifícios de intervenção para avaliação das poupanças. 

Sistemas de Monitorização de Consumos Elétricos S.ENERGIA 

Acompanhamento da monitorização dos sistemas implementados, da gestão de falhas e 
necessidades de reparação. 

MOBILIDADE 

Palestra sobre Mobilidade Sustentável 

A alunos do ensino Secundário na Escola Secundária Jorge Peixinho, com a participação do Dr. 
Miguel Nascimento do Gabinete de Planeamento (Ciclovias), da Engª Susana Camacho da 
S.Energia (Eficiência Energética /Mobilidade). A assistência incluiu cerca de 4 turmas, e alguns 
alunos em regime livre por se tratar do dia da Escola - data comemorativa com diversas ações 
abertas aos alunos. 

OUTROS: 
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Preparação de iniciativa de limpeza de praia, a pedido do Agrupamento de Escolas de 
Pegões - Pré-escolar. Articulação com a Brigada do Mar. 

Verificação e atualização de alguns conteúdos da página ambiente inseridos no site oficial 
da Câmara Municipal de Montijo. 

Preparação de iniciativa de limpeza de praia, a pedido do Agrupamento de Escolas de 
Pegões - Pré-escolar. Articulação com a Brigada do Mar. 

Em análise de preparação de proposta: Campanha de Recolha de Beatas. 

Preparação de campanha sobre monos com divulgação por autocolante nos Moloks. - revjsão 
da proposta por jncompatibWdade dos locajs de afjxação. 

Preparação da Semana Verde do Montijo 2020 - (posteriormente cancelado devjdo ao COVID-
19) 

Preparação e procedimentos necessários à iniciativa. 

Tarefas inerentes ao Cancelamento das iniciativas por contingências do COVID-19. 

Projeto da a mão à floresta - análise e estudo de iniciativas ligadas ao projeto de 
sensibilização ambiental da empresa NAVIGATOR. 

Receção de Estagiária da ESSE de Santarém - em âmbito curricular. Orientação e estratégia 
de atuação. Acompanhamento das tarefas. 

Articulação com Oceanário para receção do projeto VAIVEM OCEANARIO no nosso concelho 
ainda no decorrer de 2020 ou 2021 - em planificação. 

Preparação de iniciativa sobre sustentabilidade ambiental em articulação com a Escola 
Rosa dos Ventos. 

Divulgação de sessões online de educação ambiental I Jogo STOP Contágio 

PACTO DE AUTARCAS CLIMA E AMBIENTE 

Inicio de trabalhos para preparação de submissão de novo Pacto de Autarcas. Reunião com 
os elementos a integrar no Grupo de Trabalho e estratégia de orientação. 

Elaboração de conteúdos em analise a integrar no Plano - Medidas e ações e caracterização 

territorial. 

Realização da 1 a, 2a, 3\ 4ª e 5ª Reuniões com o GT (da 2ª à 5ª realizadas por 
videoconferência). 
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Atendimento a questões dos munícipes 

Elaboração de contributos ao Orçamento Municipal 2020 

Apoio a diversas iniciativas e formações externas realizadas no auditório da Casa do 
Ambiente, nomeadamente: 

Reunião do Centro de Saúde 

Formação de professores, promovida pela Divisão de Desporto 

2 formações promovida pela Divisão de Recursos Humanos. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA SAÚDE 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA SAÚDE 

No âmbito da pandemia do Covid 19 - Relatório Suplementar 

DE 23 A 27 DE MARÇO 

Linha de Apoio Social 

• Foram atendidas na DDSPS 63 chamadas telefónicas, distribuídos pelos seguintes 

motivos e com diferentes encaminhamentos; 

MOTIVO 
Nº DE 

ENCAMINHAMENTO 
CHAMADAS 

Apoio na compra de medicamentos 3 União Freguesias Montijo e 
Afonsoeiro 

Sintomas de COVID 19 2 Linha da Saúde 24 

Apoio na compra de alimentos 4 União Freguesias Montijo e 
Afonsoeiro 

Dificuldades Económicas/ Carência 
5 

Social Segurança Social 

Apoio Psicológico 1 Luis Fonseca 

Apoio Alimentar 13 Isabel Gonçalves 

Apoio Domiciliário 3 Isabel Gonçalves 

CLAIM 8 Filipa Pais/Otilia Amaral 

Inscrição Voluntariado 3 Banco de Voluntariado 

Pedido de Informações 10 Sem encaminhamento 

Pedido de Informações CIG 1 Filipa Pais 

Pagamento de rendas e outros 9 Habitação Social - Rosa Silva 

Sem abrigo 1 Segurança Social 

Total 63 

• Foram efetuadas 15 chamadas telefónicas a informar encaminhamento (horário e 

instituição onde podem recolher o respetivo apoio); 

• Foi efetuado o levantamento de todos os inquilinos da Autarquia com mais de 65 anos, 

bem como, a recolha do respetivo contacto telefónico através do processo individual; 
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• Foram efetuadas 14 chamadas telefónicas a inquilinos da autarquia, de acordo com os 

seguintes critérios: isolados e casais com mais de 65 anos, ou agregados familiares com 

problemas de saúde, a fim de saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de 

apoio social; 

• Foram efetuadas 23 chamadas telefónicas aos alunos do Atelier Sénior Montijo, a fim de 

saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de apoio social; 

• Foram também efetuados os procedimentos para o realojamento do senhor João da 

Conceição dos Santos Lopes (roulotte). 

Ação Social 

• Contato com o Presidente do Banco Alimentar para que fosse assegurado a todas as 

Instituições da Rede de Apoio Alimentar, alimentos frescos e secos para que as famílias 

continuassem a beneficiar desta ajuda. Todas as Instituições corresponderam ao nosso 

pedido para que mantivessem esta ajuda, apenas a ACBF não assegurou. 

Ficou assim determinado: 

Freguesia de Canha 

• Santa Casa da Misericórdia - P0APMC e apoio alimentar de frescos e secos; 

• Casa do Povo de Canha dado não pertencer à RAA, daria, caso houvesse necessidade, 

apoio em refeições confecionadas. 

União de Freguesia de Pegões 

• A Junta de Freguesia tem alimentos e mantem a atribuição aos agregados familiares; 

• O Centro Social das Faias mantem o SAD e caso haja necessidade entrega refeições aos 

idosos isolados; 

• ALIP mantem SAD e apoio em refeições confecionadas caso haja necessidade. 

União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro 

• Grupo Sócio Caritativo do Afonsoeiro - manteve distribuição 

• Comissão Social de Freguesia de Sarilhos Grandes - manteve distribuição 

• Comissão social de Freguesia do Alto estanqueiro - manteve distribuição e agrupou as 

famílias da Cáritas da Atalaia 
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• Associação Pontes de Afeto - manteve distribuição 

• Centro paroquial do Montijo - Plano de Emergência Alimentar - refeições confecionadas 

- entregou avio para 15 dias as famílias; O avio mensal mantem distribuição normal 

• Centro de Reformados do Montijo - manteve a distribuição do P0APMC e frescos e secos 

e agrupou todas as f amilías que recebiam pela ACBF 

• CC+ Cidadão - manteve P0APMC 

• EPM Montijo - manteve P0APMC 

• O Centro de Reformados do Montijo assegura as refeições a todos os encaminhamentos 

feitos nas duas semanas, situações de isolamento e quarentena e idosos sem suporte 

familiar 

• A Santa Casa da Misericórdia do Montijo assegurou as refeições a todos os 

encaminhamentos feitos nas duas semanas a idosos sem suporte familiar 

• Articulámos com a Segurança Social as situações de ausência de rendimentos para 

atribuição de apoio económicos, em conjunto com o CC+ Cidadão 

• Desenvolvemos uma resposta em articulação com a Divisão de Ensino de apoio em 

refeições a situações de idosos e/ou situações graves de saúde em isolamento, entregues 

diariamente no domicilio dos mesmos-

• Fizemos distribuição de alimentos excedentes existentes nas Escola Básicas pelas 

Instituições da RAA 

• Articulámos três pedidos de SAD para a União Mutualista Nossa Senhora Da Conceição 

• Mantivemos a quarta feira a revisão e analise dos quadros das técnicas de RSI, em 

conjunto com todos os representantes nas reuniões de NU, informando de todas as 

diligências que a CMM tinha desenvolvido em prol das f amilias. 

• Criámos processos na DDSPS - GAS de todas solicitações que tivemos. 

CLAIM 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

Informações Gerais 30 Sem registo na base de dados DDSPS 

Vários 6 Registo na base de dados DDSPS 

Desmarcar agendamento 15 Sem encaminhamento 

Total 51 
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Os motivos dos pedidos de atendimento foram: renovação de títulos de residência, 

prorrogação de visto, concessão de cartão de residência para cidadãos U.E., credencial de 

registo de menores, renovação de títulos de residência, manifestações de interesse ao 

abrigo dos art. º 88 n. º 2 e art. º 89 n. º 2, pedidos de 2. ª via de alteração de títulos de 

residência para alteração de dados e devido a furto/ extravio. 

Dois dos contactos foram efetuados por 2 pessoas de fora do concelho, e que disseram só 

ter conseguido contactar com o CLAII do Montijo. 

• Conclusão da elaboração do Plano de Atividades do CLAIM para 2020 e posterior envio 

com o Relatório de Atividades do CLAIM referente a 2019, para o GAPLIM - Gabinete de 

Apoio às Políticas Locais de Integração de Migrantes do ACM. 

• Articulação com o Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da CMM para 

elaboração de imagem para o PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do 

Montijo - cujo resultado obtido foi: imagem criada e aprovada. 

• No âmbito do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo - registo 

na plataforma SIGFC da deliberação do plano em reunião de câmara e do próprio 

documento Plano. 

• Início da recolha de evidências relativas à execução física do PMIM, para registo na 

plataforma SIGFC, em resposta à solicitação do FAMI. 

• Durante esta semana, foram também efetuados contactos para articulação com as 

seguintes entidades (telefónicos e via mail): Delegação do SEF de Setúbal; GAPLIM -

Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração de Migrantes do ACM Núcleo de 

Gestão do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI); Gabinete de Apoio às 

Políticas Locais de Integração de Migrantes do ACM e CIG - Comissão para a Cidadania e 

a Igualdade de Género. 

DE 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL 

Linha de Apoio Social 

• Foram atendidas na DDSPS 74 chamadas telefónicas, distribuídos pelos seguintes 

motivos e com diferentes encaminhamentos; 
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MOTIVO 

Informação sobre RSI 

Apoio na compra de 
alimentos 

Dificuldades 
Económicas/ Carência 
Social 

Apoio Psicológico 

Apoio Alimentar 

Apoio Domiciliário 

CLAIM 

Segurança Social 

Pedido de Informações 

Pedido de informação 
sobre alojamento 

Pagamento de rendas 
e outros 

Alimentação 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

1 RSI 

1 
União Freguesias Montijo e 
Afonsoeiro 

16 Refeições fornecidas Autarquia 

1 Luis Fonseca 

14 Isabel Gonçalves 

1 Isabel Gonçalves 

4 

1 Isabel Gonçalves 

20 Sem encaminhamento 

1 Proteção Civil/Hotel Montijo 

13 Habitação Social - Rosa Silva 

1 Cantina Social 

74 

• Foram efetuadas 28 chamadas telefónicas a informar encaminhamento (horário e 

instituição onde podem recolher o respetivo apoio); 

• Foram efetuadas 27 chamadas telefónicas a inquilinos da autarquia, de acordo com os 

seguintes critérios: isolados e casais com mais de 65 anos, ou agregados familiares com 

problemas de saúde, a fim de saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de 

apoio social; 

• Foram fornecidas 225 refeições a situações de idosos e/ou situações graves de saúde em 

isolamento, bem como as famílias mais vulneráveis. Estas foram entregues diariamente 

no domicilio; 

• Foi efetuado o realojamento do senhor João da Conceição dos Santos Lopes (roulotte). 
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Ação Social 
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CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

• 6 processos novos com encaminhamentos para Equipa RSI, Segurança Social (Ação 

Social), verificação de rendimentos. 

• 14 apoios alimentares eventuais a agregados em situação de vulnerabilidade 

• 3 encaminhamentos para SAD - UMNSC - refeições - serviço pago - solicitado por 

familiares e por próprios 

• 1 pedido de informação da prestação social RSI 

• 2 encaminhamentos do CAFAP - para Junta Freguesia Pegões - Apoio Alimentar 

• 1 encaminhamento do Kontarte para Apoio Alimentar 

• 1 pedido de informação do Kontarte sobre direitos sociais 

• 3 encaminhamentos para apoio alimentar sinalizadas pelo Banco Entreajuda - Linha 

Emergência Alimentar - articuladas com comissão social de Freguesia alto estanqueiro 

• 1 encaminhamento para quarentena profilática, com pedido de refeição ao domicílio, 

em articulação com Proteção Civil, na Casa Europa. 

• Desenvolvimento de contactos para compra de produtos de higiene, para composição de 

kits, para fornecer em situações de presença do covid19. 

• Participação na reunião para preparação dos locais de apoio às situações de covid19. 

• Apoio na entrada de um cidadão, suspeito de covid19, na Casa Europa. 

CLAIM 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

Informações Gerais 14 
Sem registo na base de dados 
DDSPS 

Vários 8 Registo na base de dados DDSPS 

Desmarcar 
3 

agendamento Sem encaminhamento 

25 

• Os motivos dos pedidos de atendimento foram: legalização (manifestações de interesse 

ao abrigo dos art. º 88 n. º 2 e art. º 89 n. º 2); renovação de titulas de residência; 

reagrupamento familiar; acesso a apoios sacias da segurança social, concessão de cartão 
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de residência para cidadãos U.E.; necessidade de apoio alimentar e sobre o Despacho 

n.º 3863-B/2020 de 27 de março de 2020, no âmbito do COVID-19. 

• No âmbito do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo: 

✓ Reunião de evidências de execução física para o FAMI - Fundo para o Asilo, a Migração 

e a Integração e envio para gestora de projeto para validação; 

✓ Articulação com a técnica da DGFP - Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, que 

acompanha o projeto, para levantamento de execução de custos em resposta à 

solicitação do FAMI - Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração. 

• No âmbito da ação de comunicação da Rede Social, envio de informações para as 

entidades parceiras do CLASS e articulação com o Gabinete de Comunicação e Relações 

Públicas para divulgação nos canais de informação digitais da CMM. 

• Articulação com o Gabinete de Comunicação e Relações Públicas para elaboração de 

cartaz com vista à divulgação das linhas de contacto municipais e nacionais no âmbito 

do COVID-19 - Vitimas de Violência Doméstica e divulgação da referida informação 

através dos canais de informação digitais da CMM. 

• Contacto com as empresas agrícolas SjaakvanSchie (Jacobus), Florensis e Viveiros, 

situadas em Pegões, para envio de orientações sobre o COVID-19 em várias línguas, para 

divulgação juntos das/os trabalhadoras/es estrangeiras/os. 

Durante esta semana, foram também efetuados contactos para articulação com as 

seguintes entidades (telefónicos e via mail): Gabinete de Apoio Jurídico do ACM - Alto 

Comissariado para as Migrações, Núcleo de Gestão do Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração (FAMI) e Serviço de Taxas e Licenças da CMM. 

DE 06 A 09 DE ABRIL 

Linha de Apoio Social 

• Foram atendidas na DDSPS 41 chamadas telefónicas, distribuídos pelos seguintes 

motivos e com diferentes encaminhamentos; 
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MOTIVO 

Apoio na compra de 
alimentos 

Dificuldades 
Económicas/ Carência 
Social 

Apoio Psicológico 

Apoio Alimentar 

Apoio Económico 

CLAIM 

Pedido de Informações 

Pagamento de rendas e 
outros 

Alimentação 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂrvtARA MUNICIPAL 

Presidência 

Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

1 União Freguesias Montijo e Afonsoeiro 

2 Refeições fornecidas Autarquia 

1 Luis Fonseca 

13 Isabel Gonçalves 

1 Segurança Social 

1 

4 Sem encaminhamento 

17 Habitação Social - Rosa Silva 

1 Cantina Social 

41 

• Foram efetuadas 20 chamadas telefónicas a informar encaminhamento (horário e 

instituição onde podem recolher o respetivo apoio); 

• Foram efetuadas 7 chamadas telefónicas a inquilinos da autarquia, de acordo com os 

seguintes critérios: isolados e casais com mais de 65 anos, ou agregados familiares com 

problemas de saúde, a fim de saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de 

apoio social; 

• Foram efetuadas 15 chamadas telefónicas aos alunos do Atelier Sénior Montijo, a fim de 

saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de apoio social; 

• Foram efetuadas 18 chamadas telefónicas para Instituições de apoio a idosos, IPSS 

privados e outros, a fim de verificar se existiam situações de COVID 19; 

• Foram fornecidas 384 refeições a situações de idosos e/ou situações graves de saúde em 

isolamento, bem como as f amilias mais vulneráveis. Estas foram entregues diariamente 

no domicilio; 

• Foi efetuado o reconhecimento dos locais de confinamento (conforme plano de 

contingência da proteção civil). 
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Presidência 

• 16 acompanhamentos no âmbito da medida RSI - reunião de Nli 

• 6 encaminhamentos para segurança social CC+ Cidadão - ausência de rendimentos -

pedidos de apoios económicos pontuais 

• 2 atendimentos vítimas violência, 1 com integração em Casa de Abrigo, 1 em 

acompanhamento pela ação social e Gabinete Psicologia e Terapia Familiar 

• 12 encaminhamentos para atribuição de cabaz de produtos como medida rápida para 

situação de carência alimentar. 

• 17 situações em acompanhamento com base na Linha da Rede de Emergência Alimentar 

em articulação com Banco Alimentar 

• 3 encaminhamentos para segurança social - Direitos sociais - abonos, subsídios de 

desemprego e RSI 

CLAIM 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

1 nformações Gerais 10 
Sem registo na base de dados 
DDSPS 

Vários 4 Registo na base de dados DDSPS 

Desmarcar 
5 

agendamento Sem encaminhamento 

19 

• Os motivos dos pedidos de atendimento foram: legalização (manifestações de interesse 

ao abrigo dos art. º 88 n. º 2 e art. º 89 n. º 2); renovação de títulos de residência; 

reagrupamento familiar; acesso a apoios sacias da segurança social, concessão de cartão 

de residência para cidadãos U.E.; necessidade de apoio alimentar e sobre o Despacho 

n.º 3863-B/2020 de 27 de março de 2020, no âmbito do COVID-19. 

• No âmbito do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo: 

✓ Inserção das evidências de execução física da componente de conceção do PMIM -

Plano Municipal para a Integração de Migrantes, na Plataforma do SIGFC; 
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• No âmbito da ação de comunicação da Rede Social, envio de informações para as 

entidades parceiras do CLASS e articulação com o Gabinete de Comunicação e Relações 

Públicas para divulgação nos canais de informação digitais da CMM. 

• Respostas a solicitações por parte do GAPLIM - Gabinete de Apoio às Políticas Locais de 

Integração de Migrantes do ACM relativamente aos atendimentos realizados pelo CLAIM 

e sobre os principais problemas sentidos pelos migrantes ao nível da habitação. 

Durante esta semana, houve ainda articulação com as seguintes entidades/serviços 

(telefónicos e via mail): Núcleo de Gestão do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 

(FAMI), União das Freguesias Montijo e Afonsoeiro e Gabinete de Ação Social da 

DDSPS/CMM. 

DE 13 A 17 DE ABRIL 

Linha de Apoio Social 

• Foram atendidas na DDSPS 47 chamadas telefónicas, distribuídos pelos seguintes 

motivos e com diferentes encaminhamentos; 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

Apoio na compra de 
1 União Freguesias Montijo e Afonsoeiro 

medicamentos 

Entrega de bens 1 Loja Social 

Voluntariado 1 Sem encaminhamento 

Apoio Alimentar 9 Isabel Gonçalves 

Apoio Económico 2 Segurança Social 

CLAIM 4 Filipa Pais/Otília Amaral 

Pedido de Informações 13 Sem encaminhamento 

Pagamento de rendas e 14 Habitação Social - Rosa Silva 
outros 

Subsídio de desemprego 1 Segurança Social 

Despejo 1 Linha de Emergência Social/GNR 

47 
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• Foram efetuadas 16 chamadas telefónicas a informar encaminhamento (horário e 

instituição onde podem recolher o respetivo apoio); 

• Foram efetuadas 1 O chamadas telefónicas a inquilinos da autarquia, de acordo com os 

seguintes critérios: isolados e casais com mais de 65 anos, ou agregados familiares com 

problemas de saúde, a fim de saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de 

apoio social; 

• Foram contactadas 23 alunas e professoras das disciplinas "Artes e Agulhas" e "Cantinho 

de Criatividade" a fim de apoiarem a autarquia na confeção de máscaras de proteção 

ao C0VID 19. Posteriormente serão entregues a pessoas consideradas vulneráveis e a 

entidades que a autarquia entenda; 

• Foram efetuadas 15 chamadas telefónicas aos alunos do Atelier Sénior Montijo, a fim de 

saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de apoio social; 

• Foram fornecidas 384 refeições a situações de idosos e/ou situações graves de saúde em 

isolamento, bem como as famílias mais vulneráveis. Estas foram entregues diariamente 

no domicílio; 

• Participação na reunião onde se encontravam os representantes das forças de 

segurança, da Protecção Civil, bem como, a Delegada de Saúde Pública, para 

reconhecimento dos diversos locais de confinamento, existentes na cidade do Montijo 

(conforme plano de contingência da proteção civil); 

• Acompanhamento de uma situação de emergência de um idoso isolado. Contacto feito 

pelo Comandante da Esquadra da PSP do Montijo, Sub. Comissário Hélio Chaves; 

• Acompanhamento do realojamento na Casa Europa, de um cidadão que se encontra 

neste momento sem apoio do Centro de Dia, onde habitualmente se encontrava, por a 

instituição se encontrar encerrada. 

Ação Social 

• 11 acompanhamentos no âmbito da medida RSI - reunião de NU 

• 7 encaminhamentos para segurança social CC+ Cidadão - carência económica 

• 2 atendimentos - Informação no âmbito habitação 

• 1 encaminhamentos para atribuição de cabaz de produtos como medida rápida para 

situação de carência alimentar. 

• 17- Apoio Alimentar (instituições, REA) 
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• 1 Informação respostas sociais (SAD) 

CLAIM 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

Informações Gerais 14 
Sem registo na base de dados 
DDSPS 

Vários 10 Registo na base de dados DDSPS 

Desmarcar 
2 

agendamento Sem encaminhamento 

26 

• Os motivos dos pedidos de atendimento foram: legalização (manifestações de interesse 

ao abrigo dos art. º 88 n. º 2 e art. º 89 n. º 2); renovação de títulos de residência; 

reagrupamento familiar; acesso a apoios socias da segurança social, concessão de cartão 

de residência para cidadãos U. E.; necessidade de apoio alimentar e sobre o Despacho 

n.º 3863-8/2020 de 27 de março de 2020, no âmbito do C0VID-19. 

• No âmbito do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo: 

✓ Inserção das evidências relativamente aos custos da componente de conceção do 

PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes, na Plataforma do SIGFC; 

✓ Contacto com o Eng. Gonçalo San Miguel da Unidade de Local do Barreiro da ACT para 

se avaliar a possibilidade de iniciar a implementação do PMIM - Plano Municipal para 

a Integração de Migrantes, através da produção de materiais informativos; 

✓ Contacto com APT - Associação Portuguesa de Tradutores e Associação de Médicos do 

Mundo para a obtenção de informação sobre custos e referências para serviço de 

tradução de materiais informativos em várias línguas. 

• No âmbito da ação de comunicação da Rede Social, envio de informações para as 

entidades parceiras do CLASS e articulação com o Gabinete de Comunicação e Relações 

Públicas para divulgação nos canais de informação digitais da CMM. 

• Divulgação de material informativo sobre C0VID19 para migrantes, em várias línguas, a 
empresas locais do concelho do Montijo. 
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Durante esta semana, houve ainda articulação com as seguintes entidades/serviços 

(telefónicos e via mail): Núcleo de Gestão do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 

(FAMI), empresas locais do concelho do Montijo e o Serviço de Taxas e Licenças da CMM. 

DE 20 A 24 DE ABRIL 

Linha de Apoio Social 

• Foram atendidas na DDSPS 54 chamadas telefónicas, distribuídos pelos seguintes 

motivos e com diferentes encaminhamentos; 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

1 nformações sobre 
1 

União Freguesias Montijo e 
tarifa social Afonsoeiro 

Entrega de bens 1 Loja Social 

Anulação de refeições 2 Sem encaminhamento 

Apoio Alimentar 19 Isabel Gonçalves 

Apoio Económico 4 Segurança Social 

CLAIM 3 Filipa Pais/Otília Amaral 

Pedido de Informações 11 Sem encaminhamento 

Pagamento de rendas 
11 Habitação Social - Rosa Silva 

e outros 

Informação sobre RSI 1 Equipa RSI/Segurança Social 

Despejo 1 PSP 

54 

• Foram efetuadas 20 chamadas telefónicas a informar encaminhamento (horário e 

instituição onde podem recolher o respetivo apoio); 

• Foram efetuadas 5 chamadas telefónicas a inquilinos da autarquia, de acordo com os 

seguintes critérios: isolados e casais com mais de 65 anos, ou agregados familiares com 

problemas de saúde, a fim de saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de 

apoio social; 
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• Foram efetuadas 11 chamadas telefónicas aos alunos do Atelier Sénior Montijo, a fim de 

saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de apoio social; 

• Foram fornecidas 349 refeições a situações de idosos e/ou situações graves de saúde em 

isolamento, bem como as famílias mais vulneráveis. Estas foram entregues diariamente 

no domicilio. Sendo que se define como refeição: um almoço (sopa, segundo prato, 

salada, fruta ou sobremesa e um pão embalado individualmente) e suplemento (sopa de 

legumes, uma sandes e uma peça de fruta diferente da do almoço). É também fornecido 

um pacote de leite branco (dose individual - 200 ml por adulto e 2 dois pacotes de leite 

(um branco e um de chocolate - dose individual - 200 ml por criança); 

• Participação na reunião de preparação para aplicação dos testes Covid19, em respostas 

sociais do Concelho (videoconferência); 

• Acompanhamento da saída da Casa Europa de 2 cidadãos alojados na mesma. Este 

alojamento deveu-se ao facto dos cidadãos se encontrarem a dormir na rua (condição 

de sem-abrigo); 

• Presença na loja social para aceitação de doações particulares e levantamento de 

doação no Hipermercado Continente S.A. ); 

• Levantamento de produtos para composição de Kits de emergência. 

Ação Social 

• Acompanhamentos no âmbito da medida RSI - 25 

• Encaminhamentos para Segurança Social - 7 

• Direitos Sociais - 2 

• Espaço Informação Mulheres (EIM) - 2 

• Apoio Alimentar/Rede Emergência Alimentar - 36 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social (SAD) - 2 

• Saúde - 2 
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CLAIM 

MOTIVO 

Informações Gerais 

Vários 

Desmarcar 
agendamento 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

13 
Sem registo na base de dados 
DDSPS 

11 Registo na base de dados DDSPS 

3 
Sem encaminhamento 

27 

• Os motivos dos pedidos de atendimento foram: legalização (manifestações de interesse 

ao abrigo dos art. º 88 n. º 2 e art. º 89 n. º 2); renovação de títulos de residência; 

reagrupamento familiar; acesso a apoios socias da segurança social, concessão de cartão 

de residência para cidadãos U.E.; necessidade de apoio alimentar e sobre o Despacho 

n.º 3863-B/2020 de 27 de março de 2020, no âmbito do C0VID-19. 

• No âmbito do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo: 

✓ Resposta a pedidos de esclarecimento do Núcleo de Gestão do Fundo para o Asilo, a 

Migração e a Integração (FAMI) no âmbito da componente de conceção do PMIM -

Plano Municipal para a Integração de Migrantes, na Plataforma do SIGFC; 

✓ No âmbito da ação de comunicação da Rede Social, envio de informações para as 

entidades parceiras do CLASS e articulação com o Gabinete de Comunicação e 

Relações Públicas para divulgação nos canais de informação digitais da CMM. 

• No âmbito do EIM - Espaço Informação Mulheres: 

✓ Realização de 2 atendimentos a 2 mulheres, vitimas de violência doméstica e 

respetivo encaminhamento para casa abrigo (contactos com diversas estruturas de 

acolhimento e solicitação de transporte). 

• No âmbito da ação de comunicação da Rede Social, envio de informações para as 

entidades parceiras do CLASS e articulação com o Gabinete de Comunicação e Relações 

Públicas para divulgação nos canais de informação digitais da CMM. 
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• Divulgação de material informativo dirigido a migrantes, com recomendações em várias 

línguas, no âmbito do COVID19, junto de empresas agrícolas de Pegões - SjaakvanSchie 

(Jacobus), Florensis e Viveiros. 

• Durante esta semana, houve ainda articulação/contactos com as seguintes 

entidades/serviços (telefónicos e via mail): Gabinete de Inserção Profissional (GIP-EPM) 

e OIM - Organização Internacional para as Migrações. 

DE 27 A 30 DE ABRIL 

Linha de Apoio Social 

• Foram atendidas na DDSPS 47 chamadas telefónicas, distribuídos pelos seguintes 

motivos e com diferentes encaminhamentos; 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

Apoio Domiciliário 1 Isabel Gonçalves 

Cantina Social 2 Cantina Social 

Dificuldades 
Refeições fornecidas pela 

económicas/ Carência 1 
Alimentar 

Autarquia 

Apoio Alimentar 10 Isabel Gonçalves 

Apoio Económico 1 Segurança Social 

CLAIM 2 Filipa Pais 

Pedido de Informações 16 Sem encaminhamento 

Pagamento de rendas e outros 14 Habitação Social - Rosa Silva 

47 

• Foram efetuadas 20 chamadas telefónicas a informar encaminhamento (horário e 

instituição onde podem recolher o respetivo apoio); 

• Foram efetuadas 06 chamadas telefónicas aos alunos do Atelier Sénior Montijo, a fim de 

saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de apoio social; 
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• Foram fornecidas 344 refeições a situações de idosos e/ou situações graves de saúde em 

isolamento, bem como as famílias mais vulneráveis. Estas foram entregues diariamente 

no domicílio. Sendo que se define como refeição: um almoço (sopa, segundo prato, 

salada, fruta ou sobremesa e um pão embalado individualmente) e suplemento (sopa de 

legumes, uma sandes e uma peça de fruta diferente da do almoço). É também fornecido 

um pacote de leite branco (dose individual - 200 ml por adulto e 2 dois pacotes de leite 

(um branco e um de chocolate - dose individual - 200 ml por criança); 

• Participação na 2ª reunião de preparação para aplicação dos testes Covid19, em 

respostas sociais do Concelho (videoconferência); 

• Acompanhamento das visitas técnicas aos lares no âmbito da preparação para aplicação 

dos testes Covid19; 

• Presença na loja social para aceitação de doações particulares; 

• Levantamento de produtos para composição de Kits de emergência. 

Ação Social 

• Apoio Alimentar/Rede de Emergência Alimentar - 45 

• Saúde - 3 

• Segurança Social - 14 

• Outros serviços da CMM - Ensino - 1 

• Acompanhamento âmbito RSI - 18 

• EIM - 2 

• Direitos Sociais - 7 

CLAIM 

MOTIVO 

Informações Gerais 

Vários 

Desmarcar 
agendamento 

Nº DE CHAMADAS 

13 

11 

3 

27 

ENCAMINHAMENTO 

Sem registo na base de dados 
DDSPS 

Registo na base de dados DDSPS 

Sem encaminhamento 
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• Os motivos dos pedidos de atendimento foram: legalização (manifestações de interesse 

ao abrigo dos art. º 88 n. º 2 e art. º 89 n. º 2); renovação de títulos de residência; 

reagrupamento familiar; acesso a apoios socias da segurança social, concessão de cartão 

de residência para cidadãos U.E.; necessidade de apoio alimentar e sobre o Despacho 

n. º 3863-6/2020 de 27 de março de 2020, no âmbito do C0VID-19. 

N!! DE CHAMADAS 

• Informações Gerais • Vários • D~mar,car agenclamento 

✓ Em resposta à solicitação do GAPLIM - Gabinete de Apoio às Políticas Locais de 

Integração de Migrantes do ACM - Envio de problemáticas sociais surgidas no âmbito 

dos atendimentos do CLAIM e Linha Social CMM (semana 20/04 a 24/04). 

✓ Apresentação de Proposta para comemoração do Dia Municipal para a Diversidade 

Cultural. 

• No âmbito do EIM - Espaço Informação Mulheres: 

✓ Realização de 2 atendimentos, sobre acesso a apoios sociais - articulação com o GAS

CMM; 

✓ Em resposta à solicitação da CIG-Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

- Preenchimento do formulário de monitorização dos atendimentos EIM no periodo 

entre 13/04 e 26/04. 
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• Divulgação de material informativo dirigido a migrantes, com recomendações em várias 

línguas, no âmbito do C0VID19, junto de empresas agrícolas de Pegões - SjaakvanSchie 

(Jacobus), Florensis e Viveiros. 

• Durante esta semana, houve ainda articulação/ contactos com as seguintes 

entidades/serviços (telefónicos e via mail): Gabinete de Inserção Profissional (GIP-EPM), 

Segurança Social (Serviço Local de Atendimento do Montijo, Linha Segurança Social 

Direta e Coordenação da Linha de Atendimento telefónico e mailbox). 

Relatório Atividades - fevereiro, março e abril 

KONT'@RTE - E7G 

Medidas: 

1 - Educação, Formação E Qualificação 

Ili - Dinamização Comunitária, Participação e Cidadania 

Objetivos: 

1. Envolver crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos e familiares em atividades promotoras 
do sucesso escolar. 
1. 1 Desenvolver competências facilitadoras do sucesso escolar 

1.2 Desenvolver competências na área das TIC 

1.3 Promover a corresponsabilização dos EE no processo educativo 

2. Envolver crianças e jovens entre os 6 e os 25 anos do bairro da caneira em atividades 

de desenvolvimento de competências psicossociais. 

2. 1 Desenvolver competências pessoais e sociais 

2.2 Desenvolver competências de cidadania 

2. 3 Desenvolver competências de "saber fazer" 

Foram envolvidos um total de 128 individuas únicos, 55 participantes diretos e 35 
participantes indiretos e 38 familiares num total em 219 sessões, 185 presenciais e 34 
de registos telefónicos. Os indivíduos únicos referem-se a crianças e jovens entre os 6 e 
os 25 anos (diretos e indiretos) e familiares (indiretos). 

Participação em atividades_ Plano Actividades Regular_ 1 de Fevereiro a 19 de Março 
2020: 
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Atividades 

Apoio ao Estudo 

Espaço Psicopedagógico 

Escola Virtual 

Formação TIC 

Psicomotricidade 

Música 

Espaço Família 

Radio Movimento 

Espaço Psicossocial 

Movimento Associativo 

Comunitária, Participação e 
Laboratório de Ofícios Cidadania 

Programa de Competências 

Programa de Férias 

Oficina de Expressões 

Programação e Robótica 

Atividades Comunitárias 

Participant Sessões 
es 

47 26 

21 9 

23 10 

67 24 

21 10 

23 4 

29 6 

39 14 

56 24 

26 5 

23 20 

34 7 

39 3 

48 25 

14 3 

28 2 

A partir de 20 de Março a 30 de Abril_ Estado de Emergência_Actividade definida pelo 

Programa Escolhas. 

VENCER O COVID - Atividades à distância, on line, utilizando os canais disponíveis: página 

e grupo de Facebook, messenger, Whatsapp e videochamadas e contactos telefónicos. 

Asseguramos e estabelecemos desafios para atividades diárias, apoio nos trabalhos de 

casa à distância e impressão e entrega de trabalhos a alunos sem recursos online. 

Realização de Apoio Psicossocial às famílias e encaminhamento para as entidades com 
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resposta social e de saúde. Realização de sessões da radio on-line. Equipa em 

teletrabalho. 

Medidas Atividades ParticipaRt Sessões 

Vencer o C0VID 

Ili - Dinamização 
Comunitária, Participação e 
Cidadania 

GABINETE SÉNIOR 

Cartão Municipal Sénior - 3 pedidos/ 1 ª vez 

- 23 renovações 

Agenda Sénior 2020 
Fevereiro 

es 

111 

Dia 1 O - No Auditório da Delegação Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Atalaia, Alto Estanqueiro - Jardia, realizou-se a sessão de esclarecimento sobre 
"Alterações Climáticas". Participaram 26 seniores. 

A sessão contou com a participação da Engª Vanessa Gingeira. 

Dia 20 - Visita ao Museu Calouste Gulbenkian. Participaram 45 seniores. 

26 

Dias 23 e 25 - Desfile no Corso de Carnaval. Participaram 156 seniores, dos Projetos de 
Envelhecimento Ativo. 

Dia 27 - Tarde de Cinema, no Cinema Teatro Joaquim d'Almeida. Visionamento do filme 
"A Canção de Lisboa". Estiveram presentes 83 seniores, referentes ao Gabinete Sénior, 
Santa Casa da Misericórdia do Montijo, Lar Montepio (União Mutualista Nossa Senhora da 
Conceição), Centro Social São Pedro do Afonsoeiro e Universidade Sénior. 

Dia 28 - Matiné Dançante, na Banda Democrática 2 de janeiro. Contámos com a presença 
de 13 seniores. 

Ateliês Sénior 
• Informática - 1 aula. 9 aulas 

• Cantinho da Criatividade - 3 aulas. 35 presenças 

• Musica - 3 aulas. 103 presenças 

• Saúde e Bem Estar - 3 aulas. 11 O presenças 

• Ciclo dos Workshops- 2 aulas. 25 presenças 

• Artes e Agulhas - 3 aulas. 40 presenças 
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-. No âmbito da disciplina "Saúde e Bem-Estar", no dia 13, realizou-se uma visita de 
estudo ao Centro de Meditação Kadampa Deuachenl, em Sintra. Participaram 33 
alunos/as. 

Março 

Tendo em conta o Plano Municipal de contingência para a infeção C0VID-19, as iniciativas 
da Agenda Sénior foram canceladas. 

Ateliês Sénior 
• Informática - 2 aulas. 13 presenças 

• Cantinho da Criatividade - 1 aula. 1 O presenças 

• Musica - 2 aulas. 68 presenças 

• Saúde e Bem Estar - 2 aulas. 56 presenças 

• Artes e Agulhas - 2 aulas. 27 presenças 

UNIVERSIDADE SÉNIOR DO MONTIJO 

Durante o mês de fevereiro de 2020 realizaram-se 425 atendimentos, pelos seguintes 
motivos: 

Motivos Atend1mentas 

Matricula 2 

Inscrições nas disciplinas 2 

Inscrições nas atividades extracurriculares 228 

Informações si informação 

Pagamento 193 

Lista de espera o 

Anulação de disciplina o 

Anulação de matricula 1 

Inscrição no BLV o 

Processo administrativo o 

Pedido de transporte * o 

TOTAL 425 
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*Este item pertence unicamente as academias. 

Local do atendimento 

Universidade Sénior do Montijo 
Total 

*Concelho 
Participação nas aulas 

-

Atendimentos 

425 
425 

Disciplinas' Ses~ ' ,_ - Tõtãt~e - , : rJ reâlizada$ discentes 
' 

- - - -
EXTRA GRUPO CORAL 1 15 
EXTRA GRUPO MUSICA TEMPOS E CONTRATEMPOS 2 36 
EXTRA GRUPO TEATRO SEM LIMITES 8 76 
EXTRA GINASTICA ALTERNATIVA 3 19 
EXTRA DANÇAS DE SALAO 1 4 16 
EXTRA DANÇAS DE SALAO 11 4 11 
EXTRA ZUMBA GOLO 2 21 
EXTRA GINASTICA DE MANUTENÇAO 3 61 
EXTRA PILATES 6 68 
EXTRA WALKI NG FOOTBALL 4 37 
P. ARTES DECORATIVAS 1 - INICIADAS 3 26 
P. ARTES DECORA TIVAS li 3 10 
P. ARTES DECORA TIVAS Ili 3 24 
P. ARTES DECORATIVAS IV 4 23 
P. ARTES DECORA TIVAS V 3 15 
P. AZULEJARIA 3 8 
P. ESCULTURA 3 17 
P. ARTE COM AGULHAS 1 3 27 
P. ARTE COM AGULHAS li 3 30 
P. LAVORES 2 6 
P. PINTURA A 3 25 
P. PINTURA B 3 10 
P. EXPRESSAO CORPORAL E VOCAL 3 11 
T. ALEMAO DE CONTINUIDADE 3 9 
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T. CALENDARIOS ft RELOGIOS 2 
T. CRIMINOLOGIA 2 
T. ESPANHOL 3 
T. FENG SHUI 3 
T. PRATICAS DE ECONOMIA 1 3 
T. PRATICAS DE ECONOMIA li 3 
T. ESCRITA E REALIZAÇAO DE CINEMA 1 
T. FORMAÇAO MUSICAL 1 2 
T. FORMAÇAO MUSICAL li 2 
T. FOTOGRAFIA 3 
T. FRANCES NIVEL 1 3 
T. FRANCES NIVEL li 3 
T. HERALDICA 2 
T. HISTORIA 4 
T. INGLES NIVEL 1 3 
T. INGLES NIVEL li 3 
T. JORNALISMO E GESTAO DE NEGOCIOS 3 
T. LINGUA E CULTURA PORTUGUESA 3 
T. LITERATURA PORTUGUESA ft ESTRANGEIRA 3 
T. NUMEROS SAO NUMEROS (Quinzenal) 1 
T. ORGANIZAÇÕES E CIDADANIA 2 
T. PSICOLOGIA E COACHING (Quinzenal) 2 
T. TURISMO ft LAZER 2 

TOTAL 137 

Atividades extracurriculares Tema 

Visionamento de filme Canção de Lisboa 

Corso Carnaval 

Visionamento de filme A vizinha do lado 

Aula Aberta Criminologia 

Oficina Escrita Criativa 

Oficina Escrita Criativa 

Oficina Escrita Criativa 

Reunião de Alunos e Professores 

TOTAL 

21 
62 
29 
17 
4 
13 
2 
5 

16 
6 

29 
19 
14 
104 
55 
46 
36 
17 
48 
7 
24 
47 
23 

1245 

Total de 
discentes 

7 

8 

9 

70 

8 

8 

8 

65 

183 
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Att~dades I dtsctplin1s Total de discentes 
. 

Visita de Estudo Turismo 26 

Visita de Estudo de Organizações e 19 
Cidadania 

TOTAL 45 

Projeto de envelhecimento ativo Academia Sénior de Atalaia e Alto 
Estanqueiro/ Jardia 

--

Durante o mês de fevereiro realizaram-se atendimentos, pelos seguintes motivos: 

Inscrições nas disciplinas 

Inscrições nas atividades 
extracurriculares 

Informações 

Pagamento 

Lista de espera 

Anulação de disciplina 

Anulação de matricula 

Inscrição no BL V 

Processo administrativo 

Pedido de transporte * 
TOTAL 

•Este item pertence unicamente as academias. 

9 

237 

645 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

48 

943 
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Local do atendimento Atendimentos 

Academia sénior 22 
Telefone 623 
Exterior 

Total 645 

Mumer,o total de Residentes * 
inscritos H M Msntijo Atalaja e Alto- Pi~lilal Alcochete 

Estanqueiro/ Jardia Novo 
Total - 77 25 56 18 56 5 2 

*freguesia 

Participação nas aulas 

Disciplinas Sessões Total de 
realizadas discentes 

Musica 3 73 
Atelier de Informática 4 41 
Desporto Sénior 3 83 
Artes da D. Francisca 4 45 
Atelier de língua portuguesa /alfabetização 6 18 
Teatro 4 20 
Boccia 8 95 
Psicologia 2 24 
Saúde e Bem Estar 4 73 
Marcha o o 
Danças tradicionais 5 53 

TOTAL 525 

Atividades extracurriculares Tema Total de discentes 

Visita à Golegã Passeio Educacional 35 
Alterações Climáticas Sessão de 26 

esclareci mente 
Reunião Geral de Alunos Reunião Geral de 20 

alunos 
Corso de Carnaval dia 23/02/2020 e Carnaval 156 
25/02/2020 

TOTAL 259 
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Projeto de envelhecimento ativo Academia Sénior de Atalaia e Alto 
Estanquei rol Jardia 

Durante o mês de março realizaram-se 468 atendimentos, pelos seguintes motivos: 

Motivos Atendimentos 
e 

,, 

Matricula 1 

Inscrições nas disciplinas 1 

Inscrições nas atividades 35 
extracurricu lares 

Informações 397 

Pagamento o 

Lista de espera o 

Anulação de disciplina o 

o 
Anulação de matricula 

o 
Inscrição no BLV 

o 
Processo administrativo 

34 
Pedido de transporte * 

TOTAL 468 

*Este item pertence unicamente as academias. 

Local do atendimento Atend1meli1tos 

Academia sénior 14 
Telefone 383 
Exterior 

Total 397 
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Total - 82 

*freguesia 

- H 

25 
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Residentes * 
M· Monti1o Atalaia e Alta-

EstanQueiro/ Jardia 
57 18 56 

Participação nas aulas 

Disciplinas Sessões 

Pinhal 
Novo 

6 

realizadas 

Musica 2 
Atelier de Informática 4 
Desporto Sénior 2 
Artes da D. Francisca 2 
Atelier de língua portuguesa /alfabetização 4 
Teatro 2 
Boccia 2 
Psicologia 1 
Saúde e Bem Estar 1 
Marcha o 
Danças tradicionais 2 

TOTAL 22 

Alcochete 

2 

Total de 
discentes 

45 
32 
58 
18 
12 
10 
32 

12 
20 
o 
23 

252 

Atividades extracurriculares Tema Total de discentes 
11 

AS ATIVIDADES FORAM CANCELADAS 
DEVIDO À PANDEMIA COVID - 19 
Almoço Dia da Mulher Dia da Mulher 
Palestra Dia da Mulher Dia da Mulher 

TOTAL 

Projeto de envelhecimento ativo Academia Sénior de Atalaia e Alto 
Estanquei rol Jardia 

24 
11 
35 

Durante o mês de abril realizaram-se 224 atendimentos, pelos seguintes motivos: 

118 



Motivos 

Matricula 

Inscrições nas disciplinas 

Inscrições nas atividades 
extracurriculares 

Informações 

Pagamento 

Lista de espera 

Anulação de disciplina 

Anulação de matricula 

Inscrição no BLV 

Processo administrativo 

Pedido de transporte * 
TOTAL 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Atendimentos 

224 

224 

*Este i tem pertence unicamente as academias. 

local'do atendimento Atendimentos 

Academia sénior 
Telefone 224 
Exterior 7 

Total 231 

Numero total de Residentes • 
inscritas H M Montijo Atalaia e Alto· Pinhal 

Estanqueiro/ Jardia Novo 
Total - 82 25 57 18 56 6 

*freguesia 

Alcochete· 

2 
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Participação nas aulas (AULAS ONLINE) 

Disciplinas Sessões Total de 
r;ealfzadas discentes 

Musica 6 24 
Atelier de Informática 
Desporto Sénior 
Artes da D. Francisca 
Atelier de língua portuguesa /alfabetização 
Teatro 
Boccia 
Psicologia 
Saúde e Bem Estar 
Marcha 
Danças tradicionais 

TOTAL 6 24 

Ativ,idades extracurriculares Tema Total de 
eiscentes 

AS ATIVIDADES FORAM CANCELADAS 
DEVIDO À PANDEMIA COVID - 19 
Atelier Solidário - construção de Covid 19 20 
máscaras 

TOTAL 20 

Projeto de envelhecimento ativo - Projeto Junto de si - Academia Sénior de Pegões e 
Canha 

Durante o mês de fevereiro realizou-se 187 atendimentos, pelos seguintes motivos: 

Motivos Aterr1dimentos 

Matricula 1 

Inscrições nas disciplinas 1 

Inscrições nas atividades 129 
extracurriculares 

Informações 1 

120 



Pagamento 

Lista de espera 

Anulação de disciplina 

Anulação de matricula 

Inscrição no BLV 

Processo administrativo 

Pedido de transporte * 

Renovação de Matricula 

TOTAL 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

*Este item pertence unicamente às academias. 

Local do ater:idimento 1 -

Academia sénior 
Telefone 
Exterior 

Número total 
de inscritos 

Total= 126 

*freguesia 

-

Total 

H M Pesões 

36 90 99 

Participação nas aulas 

o 

o 

o 

o 

o 

53 

o 

2 

187 

Atendfmentós -

185 
2 
o 

187 

DiscipliAas Sessões reali!Zadas Total de discentes 

Música 4 55 
Informática Pegões 7 44 
Informática Canha 8 26 
Animação Desportiva e Cognitiva em 3 76 
Pegões 
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Animação Desportiva e Cognitiva em 4 
Canha 
Artes Decorativas 2 
Teatro 4 
Macramé 3 
Língua Portuguesa 3 
Oficina de Leituras Animadas 4 
Cidadania 3 
Saúde e Bem-estar Canha 1 
Saúde e Bem-estar Pegões 1 
Judo Adaptado o 
Yoga do Riso 3 
Ginástica 8 

TOTAL 58 

Atividades extracurriculares Tema 

Atelier Solidário -
Academia Sénior de Pegões e Canha 
Colaboração no Projeto de Costura -

Solidária - Educação Especial do 
Agrupamento de Pegões, Canha e Santo 

Isidro 
Reunião Geral com alunos e professores da -

Academia Sénior 
Passeio Educacional -

"A Corte em Queluz: Viagem ao Quotidiano 
de Setecentos" 

Palácio Nacional de Queluz 
Projetos de Envelhecimento Ativo "Cozinheiros" 

Participação no Corso Carnavalesco do 
Montijo 

Dias 23 e 25 de fevereiro 
Ensaio da Marcha Popular -

Academia Sénior de Pegões e Canha 
Participação no estudo sobre Intervenção -

Integrada no Risco de Queda, na População 
Idosa no Distrito de Setúbal 

Escola Superior de Saúde de Setúbal 

57 

24 
37 

31 
14 
38 
19 
11 
21 
o 
46 
56 

555 

Total de 
participantes 

13 

3 

35 

41 

156 

66 

10 

Atividades I disciplinas Tatal de partidpantes -

Atividades extracurriculares 324 
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TOTAL 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

... 

555 

879 

Projeto de envelhecimento ativo - Projeto Junto de si - Academia Sénior de Pegões e 
Canha 

Durante o mês de março realizaram-se 48 atendimentos, pelos seguintes motivos: 
Informo que estes elementos se referem ao periodo antes da Pandemia e antes do Estado 
de emergência. 

Motivos 
. ~ ~ . 

Atenf1~_men1:0$ ... . 
-· -- - . - - '.;._ 

Matricula 1 

Inscrições nas disciplinas 1 

Inscrições nas atividades 16 
extracurriculares 

Informações 28 

Pagamento o 
Lista de espera o 

Anulação de disciplina o 

Anulação de matricula o 

Inscrição no BLV 2 

Processo administrativo o 

Pedido de transporte * o 

Renovação de Matricula o 

TOTAL 48 

*Este item pertence unicamente às academias. 
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Local do atenãmento 

Academia sénior 
Telefone 
Exterior 
Total 

Número total 
de inscritos H 

Total= 126 36 

*freguesia 

Participação nas aulas 

Residentes * 
M Pegôes Canha 

90 99 25 

Atefldmer,itos, 

185 
2 
o 

187 

Lamdeira 

2 

Disciplinas Sessões realfitadas TCi>tal de discefttes 

Música 1 18 
Informática Pegões 2 20 
1 nformática Canha 2 10 
Animação Desportiva e Cognitiva em 3 51 
Pegões 
Animação Desportiva e Cognitiva em 4 40 
Canha 
Artes Decorativas o o 
Teatro 1 6 
Macramé 1 12 
Lfngua Portuguesa 1 4 
Oficina de Leituras Animadas 2 12 
Cidadania 1 4 
Saúde e Bem-estar Canha 1 11 
Saúde e Bem-estar Pegões 1 21 
Judo Adaptado o o 
Yoga do Riso 1 10 
Ginástica 1 8 
TOTAL 58 187 
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Atividades I cffsdpltnas 

Atividades extracurriculares 

Disciplinas 

TOTAL 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Total ele participantes 

AS ATIVIDADES FORAM 
PANDEMIA COVID - 19 

187 

187 

REGISTOS DE TELETRABALHO I Março 

CANCELADAS DEVIDO A 

COORDENADORA DOS PEA I ACADEMIA SENIOR DE PEGOES E CANHA 

• Contactos telefónicos com os alunos que não usam as redes sociais, 
• Contacto telefónico com professores, 
• Realização de vfdeos chamadas com alunas, 
• Contacto telefónico com a prof, Ana da Escola EB1 do Esteval , 
• Contactos telefónicos com as colegas dos PEA, 
• Lançamento do desafio na pagina junto de si, 
• Contactar os alunos que irão participar nas leituras online, 
• Contacto telefónico com o colega Eduardo realização de um vfdeo de atividade ffsica, 
• Gerir as redes sociais, 
• Adicionar os encarregados de educação para a sessão de leituras partilhadas, 
• Criação de vfdeos para publicar no grupo de poesia, 
• Contactos com o gabinete de comunicação para divulgar nas redes sociais a suspensão do 

concurso de poesia e prosa Sénior por tempo indeterminado, 
• Envio de mails para as colegas dos projetos para divulgar informação sobre o covid19,, 
• Publicar informação na página junto de si sobre burlas, 
• Enviar mails as colegas dos projetos com informação das burlas, 
• Contactos com a chefia, 
• Organização de vfdeos de atividade ffsica, 
• Contacto com o Presidente da Junta de Freguesia de Canha, sobre os emigrantes 
• Contacto com a enf. Patricia sobre a forma de apoiarmos os técnicos de saúde na confeção 

de fatos descartáveis, envio de mails, 

GABINETE DE PSICOLOGIA E TERAPIA FAMILIAR 

• Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde - 83 atendimentos 
• Gabinete DRH - 13 atendimentos 
• Telefónico - 77 atendimentos 

Total de 173 atendimentos 
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Reuniões de Grupo de Apoio a Vitima de Violência 

07 janeiro - 6 presenças 
04 fevereiro - 6 presenças 
1 O março - 6 presenças 

ACÃO SOCIAL 

246 ATENDIMENTOS 
Violência domestica - 1 
Saúde - 7 
Reavaliação Processos - 11 O 
1 nsalubridade Habitacional -1 
Respostas Sociais para Idosos - 3 
Emergência Social - 3 
Habitação - 8 
Direitos Sociais - 21 
Carência alimentar - 53 
Ausência de Rendimentos - 4 
Loja Social - 31 
Problemas Psicológicos - Outros serviços da DDSPS - 1 

Loja Social: 

- Famílias atendidas: 49 
- Adultos 73; 
- Crianças 72. 

Total de Ls 8350: 
- Essencialmente roupa de criança e sapatos. 
- Doações de particulares: 1 O 
- Doações do continente, em produtos de higiene: 3. 

HABITAÇÃO SOCIAL 

- Realizaram-se 32 intervenções em habitações 

Meses/ Ano 
Pedidos de Plano de Atualização de 

Pagamentos Rendas 

FEVEREIR0/2020 2 101 

MARÇ0/2020 o 5 

ABRIL/2020 o o 

TOTAL 2 106 
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Promoção da Igualdade de Género I Espaço Informação Mulheres 

Fevereiro: 
• Atendimentos 
- Total de atendimentos mês - 1 
- Novas utentes - O 
- Motivo de procura: Violência Doméstica. 
• Atividades: 
- Sessões GAPW -Grupo Psicoterapêutico de Apoio a Vítimas de Violência - dia 04 e dia 18 
de fevereiro 

- Organização da programação e divulgação das comemorações do "Dia Internacional das 
Mulheres" 2020. 

Promoção da Interculturalidade I Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 
(CLAIM) 

• Atendimentos: 
- Total atendimentos mês - 35 
- Novos utentes - 25 
- Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional (renovação de 

Título de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de Título de Residência -
Art. º 88 n. º 2); Declaração de Entrada Legal; Concessão de Residência Permanente para 
cidadãos da U.E.; Reagrupamento Familiar). 

- Principais Nacionalidades: Brasil, Angola, Roménia. 

• Atividades: 
- Conclusão da conceção do li PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do 
Concelho de Montijo (2020-2022) pelo CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção Social. 

- Aprovação do draft do li PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do 
Concelho de Montijo (2020-2022) por parte da Autoridade Delegada para o FAMI, o Alto 
Comissariado para as Migrações (ACM). 

- Reunião com a coordenadora do Projeto Odemira Integra +, no âmbito do PMIM - Plano 
Municipal para a Integração de Migrantes do Concelho de Montijo - dia 28 de fevereiro, em 
Odemira. 

Rede Social e Montijo Saudável 

- Reunião Núcleo Executivo do CLASS - dia 06 de fevereiro 

Marco: 

Promoção da Igualdade de Género I Espaço Informação Mulheres 

• Atendimentos: 
- Total de atendimentos mês - O 
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- Novas utentes - O 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
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Presidência 

- Motivo de procura: Não se realizaram atendimentos. 

• Atividades: 
- Sessão GAPW -Grupo Psicoterapêutico de Apoio a Vitimas de Violência - dia 10 de março 

- Organização das comemorações do "Dia Internacional das Mulheres - 2020" - programação 
e divulgação. 

Promoção da Interculturalidade I Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 
(CLAIM) 

• Atendimentos: 
- Total atendimentos mês - 48 (39 atendimentos registados até ao dia 22/03/2020) 
- Novos utentes - 24 (21 novos utentes até ao dia 22/03/2020) 
- 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); Concessão de Residência Permanente para cidadãos da U. E.; 
Declaração de Entrada Legal; Acesso à Educação; Reagrupamento Familiar; Segurança 
Social). 

- Principais Nacionalidades: Brasil, Angola, Ucrânia, Roménia. 

• Atividades: 
- Aprovação por unanimidade da proposta do li PMIM - Plano Municipal para a Integração 
de Migrantes do Concelho de Montijo (2020-2022) em Reunião de Câmara - dia 18 de março. 

Rede Social e Montijo Saudável 

- Não se realizaram atividades. 

Atividades no âmbito da Igualdade Cidadania e Não-discriminação 
Fevereiro 
Elaboração da proposta para aprovação em sessão de Câmara ara preparação da assinatura 
do Protocolo renovado com a CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

Preparação para a apresentação pública do Plano Municipal para a Igualdade - PALPIC -
Plano de Ação para a Igualdade e Cidadania e Não-discriminação, da Câmara Municipal de 
Montijo, no âmbito das Comemorações do Dia Internacional das Mulheres. 

Contactos com a oradora e conferencista Professora Doutora Margarida Queirós, no âmbito 
do dia Internacional das mulheres 

Comunicação das nossas atividades à CIG no âmbito do Grupo de trabalho da MGF 
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Proposta da criação de um novo logótipo para a Rede Social 

Proposta para o programa e elaboração dos cartazes divulgativos do Dia Internacional da 
Mulher; 

Continuação da Elaboração do Diagnóstico e Plano de Ação para a Igualdade e Cidadania 
Género e Não-discriminação do Concelho de Montijo, preparação do cronograma; 

Março 

Ação de Sensibilização sobre direitos das Mulheres, no âmbito das Comemorações do Dia 
Internacional das Mulheres subordinado ao da Igualdade de Género e Cidadania, na sede 
do projeto Kont@rte, no Bairro da Caneira, Fecho e formalização dos painéis temáticos 
para oi programa da semana comemorativa do dia Internacional das Mulheres; 

Divulgação na Plataforma Supraconcelhia, do programa da autarquia do Montijo no âmbito 
do dia Internacional das mulheres 

Cancelamento de todas as atividades no âmbito do dia Internacional das Mulheres por 
causa da Pandemia do COVID - 19 

Abril 

Inicio da análise e elaboração da candidatura à Tipologia de Operações 1.06 - Apoio técnico 
à elaboração. e monitorização da execução e avaliação dos planos para a igualdade; 

• Recolha de informação das várias áreas temáticas de acordo com os indicadores 
solicitados na candidatura; 

• Ainda e no âmbito da candidatura, contactos com vanas instituições para a 
concretização das medidas propostas no âmbito do PALPIC - Plano de Ação Local 
para a Igualdade e Cidadania e Não-discriminação, da Câmara Municipal de Montijo; 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Fevereiro 2020 

Entradas - O 
Saídas - 1 Assistente Técnica (Divisão de Educação) - Aposentação 

1 Assistente Operacional (UMADHUEV) - Mobilidade entre órgãos 

Marco 2020 

Entradas - 1 Assistente Operacional (DOSUA) - Regresso de licença sem remuneração 
Saídas - 1 Coordenadora Técnica (Divisão de Educação) - Aposentação 

1 Assistente Técnica (Divisão de Educação) - Aposentação 
1 Assistente Técnica (Divisão de Educação) - Cessação de mobilidade entre 

Órgãos 
1 Assistente Operacional (Divisão de Educação) - Inicio de funções noutra 

Entidade, por motivo de procedimento concursal 

Abril 2020 

Entradas - O 
Saídas - 1 Assistente Operacional (Higiene Urbana) - Óbito 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO CERTO 

FEVEREIRO 

Entradas - O 
Saídas - O 

MARCO 

Entradas - 13 Assistentes Operacionais - Divisão de Educação (Pessoal não docente) 
Saídas - 2 Assistentes Operacionais - Divisão de Educação (Pessoal não docente) 

ABRIL 

Entradas - O 
Saídas - O 
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FEVEREIRO 

Entradas - 7 
Saídas - 1 
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CONTRA TOS EMPREGO-INSERÇÃO 

Candidaturas apresentadas - O 

MARCO 
Entradas - O 
Saídas - 1 
Candidaturas - O 

ABRIL 
Entradas - O 
Saídas - O 
Candidaturas - O 

FEVEREIRO 
Entradas - O 
Saídas - O 
Candidaturas - O 

MARCO 
Entradas - O 
Saídas - O 
Candidaturas - 2 

ABRIL 
Entradas - O 
Saídas - 13 
Candidaturas - 1 

CONTRA TOS EMPREGO- INSERÇÃO + 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO 
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DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO 

Fevereiro 

CULTURA 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D' ALMEIDA 

111\I 
., . 

Dia Hora 
1 21HOO 

V) 

o 8 21H30 
1-

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 

RELATÓRIO MENSAL 
FEVEREIRO 2020 

categoria Acordo Nome 
STAND UP COMEDY ACORDO QUEM ACREDITA VAI 

MUSICA ACORDO OS FABULOSOS TAIS QUAIS 

10H30 z 21 HORA DO CONTO PROTOCOLO SERES MITOLOGICOS (Escola D. Pedro Varela) 
UJ 11H30 
> 28 21HOO CINEMA CMM DIAMANTINO UJ 

29 21HOO TEATRO ACORDO É TUDO AO MOLHO E FÉ EM DEUS 

TOTAL 

V) Dia Hora categoria Acordo Nome 
V) 

Q) 
3 10H30 TEATRO CMM/DDSPS AULAS UNIVERSIDADE SENIOR 

ro "C 
1... ro 4 10h-18h PLENÁRIO CMM PLETÁRIO DE PROGRAMADORES ARTEMREDE ... "C ::::, 10 l0HOO TEATRO AULAS UNIVERSIDADE SENIOR 

Público 
416 

629 

576 

44 

542 

~O 

Participantes 
10 

30 

10 ·s: 
Iº ~ 17 10H30 TEATRO 

CMM/DDSPS 
AULAS UNIVERSIDADE SENIOR 10 

27 lSH00 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Visitas e Ateliês 

CINEMA CMM/DDSPS FILME GABINETE SÉNIOR 

TOTAL Eventos + Atividades 

Durante o mês de fevereiro, o Serviço Educativo do Museu Municipal Casa Mora da DCBJD 

dinamizou as seguintes actividades: 
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Actividade Data e horário 

Quarta-feira 

Visita orientada à Casa Mora 5 de fevereiro 

14h30 - 15h00 

Quarta-feira 

Visita orientada à Casa Mora 5 de fevereiro 

16h45 - 17h30 

Visita ao Moinho de Vento Segunda-feira 

(Projeto "Moinhos em 1 O de fevereiro 
Movimento" em parceria com a 

Etnoldeia) 11 hOO - 11 h45 

Visita ao Moinho de Vento Segunda-feira 

(Projeto "Moinhos em 1 O de fevereiro 
Movimento" em parceria com a 

Etnoldeia) 11 h45 - 12h15 

Visita ao Moinho de Maré Sábado 

(Projeto "Moinhos em 22 de fevereiro 
Movimento" em parceria com a 

Etnoldeia) 10h45 - 11h30 

Visita ao Moinho de Vento Sábado 

(Projeto "Moinhos em 22 de fevereiro 
Movimento" em parceria com a 

Etnoldeia) 11 h45 - 12h45 

Moinho de Maré do Cais 

Instituição 

Público em geral 

Público em geral 

EB Luís de 
Camões 

EB Luís de 
Camões 

As visitas a este equipamento totalizaram 428 visitantes distribuídos da seguinte 

forma: 

Dias da semana: 38 

Fins de semana: 390 

Museu Agricola da Atalaia 
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As visitas a este equipamento totalizaram 82 visitantes distribuídos da seguinte forma: 

Dias da semana: 70 

Fins de semana: 12 

Individuais: 40 

Grupos: 42 

Outras atividades 

- Preparação da celebração do Dia Mundial da Agricultura para o dia 22 de março; 

- Estudo sobre o tema da Exposição "Os relógios de sol" a inaugurar no Dia Mundial da 

Agricultura; 

- Pesquisa de informação junto da Direção - Geral do Património Cultural (DGPC) e 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Lisboa e Vale do Tejo (CCDR) 

para eventuais candidaturas para apoio a museus e património; 

- Confirmação pelo Rancho Folclórico Juventude Atalaiense de um momento musical e 

dança nas comemorações do Dia Mundial de Agricultura, a 22 de março, domingo, às 

16h; 

- Agendamento de visitas de estudo ao Museu Agrícola, nomeadamente com escolas e 

outras instituições; 

- Visitas guiadas a visitantes do Museu Agrícola; 

- Trabalhos de manutenção dos tonéis da adega; 

- Restauro de um vasilhame de madeira e ferro; 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

"Memórias ... sensações ... : pintura e escultura" 
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Continuação da exposição acima referida, que conta com trabalhos de pintura de Gil Maia 

(vencedor do Prémio Vespeira em 2005), e as esculturas de Pedro Figueiredo e Pedro 

Moreno Ramos, também eles já conhecidos dos nossos públicos. 

A exposição, realizada em parceria com a Galeria de São Mamede, recebeu durante o mês 

de fevereiro 294 visitantes, totalizando, ao longo do seu tempo de exibição 510 

visitantes. 

"Com o batôn nos dentes: pintura e desenho" 

Inicio dos trabalhos de preparação e produção da exposição acima referida, que conta com 

trabalhos de pintura e desenho de Paula Sousa Cardoso (vencedora do Prémio Vespeira em 

2002) e de Isabel Sabino (Professora Catedrática e Diretora do Departamento de Pintura da 

FBAUL): planeamento, contactos com os autores e com a galeria parceira (Arte Periférica), 

preparação de todo o material gráfico, transportes, articulação com os vários serviços da 

autarquia que intervêm na preparação das exposições, etc .. 

A exposição, cuja inauguração irá ocorrer no dia 07 de março, foi integrada nas 

comemorações do Dia Internacional da Mulher e é a última de um ciclo de exposições 

coletivas que comemorou os 20 anos da Galeria Municipal e que teve inicio em agosto de 

2019 . 

. Outras atividades 

- Execução dos necessários procedimentos administrativos relacionados com diversas 

questões, nomeadamente expediente, Agenda Municipal, Relatório Mensal, preparação de 

textos, "press releases" entre outros. 

- 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. 

137 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Fevereiro 2020 

Blblloteca Munlclpal Manuel Glraldes da SIiva (Central)- Peventlro 2020 

• Inscritos 26 Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 268 Utilizadores e 4 77 documentos 

• Consulta Local (Adultos) 1075 Utilizadores ( com Internet) e 99 does. 

• Consulta Internet (Adultos) 243 Utilizadores 

• Consulta Local (Infanta/Juvenil) 428 Utilizadores (com Internet) e 185 does. 

• Consulta Internet (Intento/Juvenil) 95 Utilizadores 

• Periódicos 306 Utilizadores 

• Afluência 1614 Frequentadores 

• Visitas (lnfanto/Juvenill 73 Visitantes 

• Visitas a Exoosicões 114 Visitantes 

Exposição: 

-Exposição "Impressões", mostra de trabalhos de pintura da autoria de Antonio 
Videira de Sá, decorre entre os dias 14 de fevereiro e 21 de março, 114 visitantes até 
29 de fevereiro. 

Hora do Conto (1. º sábado do mês): 

- Para o público em geral conto "Os três porquinhos e o lobo mau", e 
Atelier/trabalhos manuais "Vamos fazer um porquinho" no dia 1 de fevereiro, 
participaram 30 crianças e 40 adultos. 

Atividades de Extensão Cultural: 

- Visita do infantário "Aldeia da Pequenada" no dia 6 de fevereiro, participaram 12 
crianças e 2 adultos. - Visita da EB Liberdade no dia 11 de fevereiro, participaram 43 
crianças e 4 adultos. - Visita da EB Ary dos Santos conto "O Kibongo" no dia 14 de 
fevereiro, participaram 18 crianças e 2 adultos. 
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Pólos 

P61o do Alto Estanaueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteval 

P61o de Peaões 

Medi®rte 

Total Polos 
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Pólos da Blblloteca Municipal 

Afluência Consulta Documentos 
Geral Internet Consultados 

-- --- --
7 6 o 

81 28 2 

84 o o 
50 15 o 
222 49 2 

Documentos Leitores 
Emprestados Inscritos 

--- --
2 o 
1 1 

o o 
12 o 
15 1 

*Visitados Jardins de Infância do agrupamento de escolas de Pegões ás instalações do 
Polo Bibliotecário de Pegões, para ouvir a história "A Cinderela" contada e animada 
por educadora de infância, participaram 80 crianças. 

*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 

Projetos Internacionais 

MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I Programa 

Erasmus+ 

Concepção de projeto I candidatura internacional com vista ao envio de alunos e 

professores, no âmbito do programa ESRASMUS+, Acção chave 1, Mobilidade para 

Formandos e Pessoal do Ensino Profissional. Submissão da candidatura à deadline de 11 de 

fevereiro 2020. 

Realização de relatório final, para submissão à Agencia Nacional, relativamente ao projecto 

ERASMUS+, Acção chave 1, Mobilidade para Formandos e Pessoal do Ensino Profissional, 

"Employability for the Future", que decorreu em dois fluxos, nomeadamente em Turim, 

Itália de 18 de setembro a 18 de dezembro 2019 e Wroclaw, Polónia de 12 de setembro a 

12 de dezembro 2019. 
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Ili Mostra de Bandas Semana da Juventude 2020 

Decorreu o período de inscrições até 28 de fevereiro 2020, para a Ili Mostra de Bandas 

Semana da Juventude 2020, organizada pelo Gabinete da Juventude, que tem como 

objetivo incentivar a criatividade artística e musical dos jovens bem como a promoção e 

divulgação de novos talentos na área musical. 

Esta Mostra permite aos participantes a apresentação pública dos seus trabalhos e à banda 

vencedora atuar no Palco Juventude, na Semana da Juventude 2020, representando ainda 

o Concelho de Montijo no Festival da Liberdade 2020, em Sesimbra. 

Podem participar bandas amadoras com elementos até aos 30 anos inclusive, sendo aceites 

todas as correntes musicais com temas originais ou covers. Tendo em consideração o 

elevado número de inscrições, 12, entenderam-se para 3 as eliminatórias a realizar, ficando 

assim 14, 21e 28 de março pelas 21h30, na Sociedade Filarmónica 1° de Dezembro. Em cada 

eliminatória o Júri avalia aprestação das bandas pela sua técnica, execução, presença em 

palco e interação com o público, apurando desta a forma a banda vencedora. A Banda 

vencedora atua no palco Juventude, na Semana da Juventude 2020 e é apurada 

diretamente para representar o Concelho de Montijo no Festival da Liberdade 2020, em 

Sesimbra. A Banda vencedora tem a oportunidade de gravar um EP promocional, até cinco 

temas, em estúdio de gravação. Todas as bandas participantes recebem ainda um 

certificado de participação. 

Foram realizados contactos com todas bandas inscritas para a realização do sorteio de 

actuação em cada eliminatória, que decorrerá a 3 de março, onde estará presente um 

representante de cada banda. 

Realização de contactos com os serviços competentes no âmbito da produção de material 

divulgativo tanto físico como digital, com vista à divulgação da 111 Mostra de Bandas e 

consequentemente as três eliminatórias, certificados de participação, reportagem 

fotográfica e vídeo, licenciamentos necessários à dinamização do evento; IGAC, 

PASSMUSICA, SPA, bem como oficio à PSP informando da sua realização. Envio de convite 

a 3 elementos ligados à área musical para painel de júri. Elaboração dos documentos 

necessários para a avaliação das bandas a concurso. 
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IX CONCURSO DE POESIA E FICÇÃO NARRATIVA MONTIJO JOVEM 2019 

Envio de manuscritos e certificados de participação, via ctt, de acordo com as normas do 

concurso, aos 49 participantes no IX concurso de Poesia e Ficção Narrativa Montijo Jovem 

2019. 

CÂMARA MUNICIPAL JOVEM l 2020 

A Câmara Municipal jovem tem como objetivos possibilitar aos alunos e professores uma 

melhor perceção da realidade da comunidade onde habitam permitindo a conceção e 

partilha de propostas, com o objetivo de os formar cidadãos ativos e participativos da 

comunidade local e na sociedade em geral, sendo um espaço para a apresentação de 

propostas de forma responsável e participada com o objetivo de reanimar o município. 

Pretende-se ainda que este seja um espaço de cooperação entre a Câmara Municipal, os 

jovens e professores dos Agrupamentos do município. Estão previstas a realização das 

visitas de estudo, contato com os eleitos locais para que possam ajudar os jovens a 

experimentar e vivenciar como é a vida de um político e como funciona o poder local. 

Envio de proposta e normas à Reunião de Câmara de 5 de fevereiro com vista à dinamização 

de a segunda edição da câmara municipal jovem, com as escolas Secundárias Poeta 

Joaquim Serra, Jorge Peixinho e Escola Profissional de Montijo estando a ser preparada a 

dinamização da atividade dentro dos moldes propostos. 

Proposta nº 766/2020 de 5/02/2020, aprovada por unanimidade. 

Realização de contactos com as escolas para envio das turmas/equipas, agendamento de 

visitas às turmas participantes, nomeadamente EPM a 9 de março, Escola Secundária Jorge 

Peixinho 10 de março, Escola Secundária Joaquim Serra, 17 de março. Convite, de acordo 

com as normas em vigor, para membros do painel de júri às Escolas participantes, CMJ, 

Junta de Freguesia de Montijo e Afonsoeiro. 

Realização de contactos com os respectivos serviços para a elaboração de certificados de 

participação, reportagem fotográfica e vídeo, marcação do salão nobre, bem como 

transporte para os participantes. 
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Apoio ao CNE 1399 Afonsoeiro 

Finalização do processo de apoio ao Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 

1399Afonsoeiro, aprovada por unanimidade na reunião de câmara de 22 de janeiro, na 

Proposta 750/2020. 

Protocolo de Colaboração com a Banda Democrática 2 de Janeiro no âmbito da 

Implementação do Espaço Jovem Multiusos 

Continuação do processo de elaboração do protocolo de implementação do Espaço Jovem 

Multiusos, elaboração de protocolo, proposta e cabimentação orçamental para análise. 

Revisitações música e poesia 

Continuação da preparação do evento Revisitações música e poesia que homenageia 

autores premiados no Concurso de Poesia e Ficção Narrativa MONTIJO JOVEM. O evento 

decorrerá dia 7 de março na Ermida de Santo António, dinamizada pelo PICA em parceria 

com o Gabinete da Juventude e contará com apontamentos musicais ao vivo. Evento de 

entrada livre. 

Realização de contactos com o PICA, envio das obras dos autores vencedores do Concurso 

de Poesia e Ficção Narrativa e Catarina Anacleto para envio de lineup do apontamento 

musical, solicitação de catering, licenciamentos, reportagem fotográfica e vídeo, 

impressão de cartazes, licenciamentos, articulação com os demais serviços face às 

necessidades inerentes à abertura e limpeza da Ermida de santo António. 

Divulgação da actividade nos meios ao nosso dispor, redes sociais do gabinete da juventude 

e autarquia, bem como no site. 
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Semana da Juventude 20201 27 de Maio a 6 de Junho 

Preparação da semana da juventude 2020, realização de contactos com as demais 

entidades, movimento associativo e serviços com vista à dinamização da semana da 

juventude, artistas equipamentos, entre outros, disponibilidade para as datas solicitadas, 

orçamentos. Inicio do processo de inscrições online até 13 de março. Divulgação do período 

de inscrições e normas de participação para a mostra associativa, directamente por email 

ao movimento associativo, escolas, juntas de freguesia, grupos informais de jovens, cmj, 

entre outras entidades participantes em anos transactos, facebook e instagram do 

gabinete, facebook e site da edilidade. 

Reuniões 

6 de Fevereiro I Reunião Semana da Juventude 

6 de Fevereiro I Reunião de trabalho com os estabelecimentos para participação e 

dinamização de actividades na Semana da Juventude 

1 O de Fevereiro I Reunião Semana da Juventude I Projecto Befly 

12 de Fevereiro I Reunião Semana da Juventude 

14 de Fevereiro I Reunião trabalho Semana da Juventude 

14 de Fevereiro I Reunião Nau a Rufar, Encontro de Percussão, semana da Juventude, 

festival da liberdade 

DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO REALIZOU-SE: 

o Articulação com as organizações de acolhimento face a intercâmbios e cursos de 

formação no âmbito da Juventude; 

o Realização e envio do relatório de actividades; 

O Envio de materiais para a Agenda de Eventos; 

o Emissão de Passe jovem municipal; 
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Qi Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

CII Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos; 

• Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

Qi Realização de tarefas respeitantes Conselho Municipal da Juventude; 

• Atendimento ao público, informações e inscrições referentes aos projetos 

internacionais, e demais atividades desenvolvidas pelo gabinete; 

• Divulgação de projetos internacionais e nacionais junto dos jovens e comunidade 

local e não local através dos meios ao nosso dispor, entre os quais destacamos: 

comunicados de imprensa, facebook, instagram, e-mail e site municipal; 

• Recolha e compilação de dados referentes aos projetos e atividades realizados 

pelo gabinete da juventude visando a elaboração e envio do relatório mensal de 

atividades. 

DESPORTO 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Decorreram os seguintes serviços necessários de manutenção nas instalações desportivas 
abaixo mencionadas: 

Pavilhão Municipal N. º 1 

• Reparação do marcador eletrónico; 

• Reparação de chuveiros no balneário n. º 3; 

• Substituição de três projetores na nave; 

Campo de Futebol Municipal do Liberdade 

• Reparação dos interruptores da iluminação nos balneários n. º 2 e 3; 
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Campo de Futebol Municipal do Esteval 

• Colocação de fixadores das redes nas balizas e colocação de um par redes nas balizas 
de futebol de 7; 

Pavilhão da Escola Poeta Joaquim Serra 

• Soldadura de novas fixações nas balizas de f utsal e colocação de um par de redes 

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

r ~ ;-;.- · -- ---:,,, --=-=,-,---.~~·;;· ·1;1;i•{fi r.f1,;v;\f~'íff<:' f,{'t(·i\j~:l-;i/· ..... }~ t 
l~..,__ ~• =' ~-~ --..~.!!-~• ~=--- _)..__;;,,, > • .. ..;i•'.,'"'i ~-~~--:_:~•,►~~:____~•11 ~-11r -\:· -.., ,_ 

-. .. ,,· - 1 ,-.J 1-- ,: .- • ~ 
-..!..~ •1.- ~ "".·, ---~ ._ ~ 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N. º Atletas 

Treinos/aulas de Educação Física Clubes e entidades do Concelho Lúdica/ federada 1663 

Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos/aulas de Educação Física Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 1860 

Sala Desportiva - Ginásio N. º 1 do Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 278 

Pavilhão Escola Poeta Joaquim Serra 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos Clubes e entidades do Concelho Lúdica/ federada 152 

Pavilhão Escola D. Pedro Varela 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos Clubes e entidades do Concelho Lúdica/ federada 585 

No quadro acima, registamos o número de presenças nos Pavilhões Desportivos Municipais 

e Escolares e Salas Desportivas Municipais. Relativamente à utilização destas instalações 

desportivas, constatamos uma utilização ligeiramente superior no Pavilhão Municipal N. º 

2, considerando a utilização para os treinos e jogos dos clubes e restantes entidades que 
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Campo 
Clube/ Entidade Futebol 

A.D.I. Juv. 
Bairro Miranda 

Aldegalense 
Andebol Clube 

Ass. Karaté 
Caminho 
Ancestral 

Casa do Benfica 
de Montijo 

Clube de Judo 
de Montijo 

Cercima 

Clube Atlético 
de Montijo 

Clube Olimpico 
de Montijo 68,6 

Escola Sec. 
Jorge Peixinho 

Escola 
Profissional de 
Montijo 

Futebol Clube 
do Areias 

Ginásio Clube 
de Montijo 

Montijo Basket 
Associação 

AMODIN 

C. D. C. R. "Os 
Unidos" 
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Mês: Fevereiro Ano: 2020 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo 
Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

1686,26 784,2 

254,25 130,7 

1686,26 470,52 

1220,9 

71 ,25 

94,08 

213,75 209, 12 

1413, 13 

1923,75 164,56 122, 14 

1852,51 679,64 

391,88 78,42 

285 156,84 
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Valor 

2470,46 

o 

384,95 

2156,78 

1220,9 

71,25 

o 

162,68 

422,87 

1413, 13 

o 

2210,45 

2532, 15 

470,3 

441,84 
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Bombeiros 
Voluntários de 
Montijo 470,52 

Universidade 
Sénior 

Boccia 

142,5 

308,75 

-frequentam a mst alaçao desportiva, bem como a presença dos alunos da Escola Prof1ss1onal 

de Montijo. 

Utilização das instalações desportivas de ar livre - Polidesportivos Municipais 

Polidesportivo Anexo ao Pavilhão Municipal N. º 1 

N. 0 treinos Clube/ Associação N. º Atletas 

2 
Ginásio Clube de Montijo/Escola 

130 Profissional de Montijo 

Polidesportivo do Parque Municipal 

N. º treinos Clube/ Associação N. º Atletas 

- Clubes do Concelho/Grupos -
informais 

Polidesportivo do Parque Urbano das Piscinas Municipais 

N. º treinos Clube / Associação N.º Atletas 

- - -

Considerando não haver os registos efetuados nos Polidesportivos do Parque Municipal 
e do Parque Urbano das Piscinas Municipais, apresentamos somente a utilização do 
Polidesportivo Anexo ao Pavilhão Municipal N. º 1, sendo esta instalação desportiva 
utilizada pelo Ginásio Clube de Montijo e a Escola Profissional de Montijo com a 
lecionação de aulas de Educação Fisica. 

Apoios logísticos atribuídos ao Movimento Associativo Desportivo 

Segue-se o quadro exemplificativo da atribuição de apoio ao nivel da cedência das 
instalações desportivas municipais no presente mês. 
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Através do quadro acima, constatamos que a Academia desportiva Infantil Juvenil Bairro 
do Miranda, com a utilização dos Pavilhões Desportivos Escolares, o Ginásio Clube de 
Montijo e o Montijo Basket Associação obtiveram a maior parcela, no que concerne ao 
apoio logístico contabilizado pela cedência das instalações desportivas. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS-

O Projeto "WALK N" RUN MONTIJO" neste mês de fevereiro contou com uma adesão 
média de 11 utentes na caminhada e de 9 utentes na corrida, sendo que às 2ªFeiras na 
corrida e caminhada tem uma média de 21 utentes. 

O Projeto "SAÚDÁVEL 65" no mês de fevereiro registou uma média 17,7 utentes na 
primeira aula e de 10,9 utentes na 2ªaula no Afonsoeiro e de 18, 1 utentes na classe 
de Sarilhos Grandes. 

Nas Piscinas Municipais Cobertas do Montijo, fazendo um balanço entre o dia 30 de 
janeiro de 2020 e o dia 28 de fevereiro de 2020, podemos concluir nos quadros abaixo 
descriminados, que atualmente encontram-se inscritos na E.M.N 867 utentes, havendo 
ainda 382 vagas por preencher pelos diversos niveis, encontrando-se 45 utentes em 
Lista de Espera. 

Reportamos no quadro abaixo, descriminamos o número de participantes na atividade 

"Walk N"Run Montijo" no mês de fevereiro de 2020 

Neste ponto reportamos no quadro abaixo descriminado, que tivemos em cada dia da 
atividade supramencionada, no mês de fevereiro de 2020. 

DIA DOMES DE 
3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26 

SETEMBRO 

Nº 12 - - 14 - - 10 - - 10 -
PARTICIPANTES 
CAMINHADA 

Nº 8 8 8 9 9 9 9 8 9 10 8 
PARTICIPANTES 
CORRIDA 

Nº TOTAL DE 20 8 8 23 9 9 19 8 9 20 8 
PARTICIPANTES 

28 

-

10 

10 
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Tabela 1: Projeto "Walk Run Montijo" - Participantes na atividade do mês de fevereiro 
2020 

Demonstração da adesão média por aula das classes de Ginástica Sénior do "Projeto 

Saudável65" 

A partir da tabela abaixo representada podemos visualizar a adesão nas classes de 
Ginástica Sénior do Projeto "Saudável 65" referente ao mês de fevereiro de 2020. 

Nº 
Nº Nº Nº Média de 

% Adesão 
Classe 

Inscritos 
Aulas Presenças Presenças adesão por 

Aula 
dadas efetivas máximas aulas 

AFONSOEIRO 
29 7 124 203 17,7 61, 1 

09H00 

AFONSOEIRO 
29 7 76 203 10,9 37,4 

9H45 

S. GRANDES 
20 7 127 140 18, 1 90,7 

10H45 

Tabela li: Atividade "Saudável 65" - Utência das classes mês de fevereiro de 2020 

Boccia Sénior 

Objetivos: Promover a coordenação óculo-manual, estimular a competição saudável e 

promover a interação social e convívio. A atividade decorreu na Junta Freguesia do 

Afonsoeiro, Pavilhão Municipal do Esteval e Centro Social S. Pedro e Centro de Convívio 

Reformados e Pensionista e Idosos do Montijo. 

Inscrições totais: 78 

Nº de pessoas em atividade - 78 
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ARQUIVO MUNICIPAL 

Relatório de atividades relativo ao mês fevereiro de 2020 

Este relatório apresenta-se segundo as diversas áreas de trabalho, efetuado nas 
diferentes fases de arquivo e outras atividades desenvolvidas: 

Arquivo Intermédio 

Hjgjenjzação, acondjdonamento e organjzação de: 

DGFP 

Higienização de fichas de despesas num total de ... 237. 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 6. 

Elaboração e envio de protocolos num total de ... 9. 

Receção de protocolos num total de .. .4. 

Tiragem de processos para atendimento, num total de . . . 31 . 

Tiragem de processo das sacolas num total de ... 579. 

Organização, acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, num 

total de ... 126 (processos) e 11 ex. Francesa. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes: 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 287 processos A, 36 
processos 1, 30 processos B, 19 certidão, 3 processo E, 2 processo RSP, 1 processos 
PA, 1 processo P, 1 processo RAU e 14 processos PCM. 

STL - 1 processos 1 MT J e 1 licença de condução. 

DPTU - 3 livros B dos anos de 1968 a 1973, 3 livros diversos do ano 1966 a 1973 e 1 

processo PO. 

Eng. Ana Maria- 1 processo PO. 

DGF - tesouraria - guias de receita do ensino do ano 2017. 
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G.C.O. - 1 processo de contraordenações. 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

403 Processos A, 48 processos 1, 74 processos B, 23 certidões, 1 processos RSP, 5 
Processos E, 2 processos P, 1 processo PA, 17 processos PCM e 2 processo RAU. 

DGF - ordens de pagamento de 2018. 

DPTU - 1 requerimento de 1962, 1 pasta de diversos de 1971, 1 pasta de diversos de 

1970 e 1 ex. Francesa de processos B. 

DOSUA - 3 pastas de processos F. 

Arq. Paulo Lima - 12 pastas de processos F 

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 173 processos já incorporados, 

mas não inseridos na base, na sequência da sua requisição à consulta pelo DPTU, 

abrangendo todo o tipo de processos de obras particulares. 

Alteração de 35 contribuintes já existentes nos processos do DPTU. 

Incorporações 

Serv;ço de leitura: 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documentos e 
diplomas legais. 

Foram preenchidas ... 2 fichas de leitura relativas a consultas de leitores externos. 

Atividades desenvolvidas: 
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• Receção, conferência e arrumação nos depósitos de novas incorporações de 

documentos de vários serviços da CMM. 

• Organização de arquivo fotográfico . 

• Seleção de documentos para eliminação para eliminação com base nas portarias 

412/01 e 1253/09. 

• Reorganização da base de fotografias, modificação da localização dos ficheiros, 

colocação de nova hiperligação, localização do positivo da foto (\\dcserver) -

fotos a preto e branco. 

• Recolha, comparação e retificação de dados, incluindo pesquisas em atas para 

retificação de nomes e datas nos ficheiros Word (Atas e escrituras). 

• Execução de base Access integrando ficheiros - Enterramentos, Sisas, Processos 

de coval, Escrituras e Alvarás. 

• Integração de 40 fotos na base fotografias, incluindo digitalização e 

transformação de ficheiros TIFF em ficheiros BMP e descrição, formato, 

localização da foto, hiperligação, etc. 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo 

• Quantidade de documentos pedidos mensalmente 421. 

• Número de pedidos mensais ... 28. 
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CINEMA TEATRO JOAQUIM D' ALMEIDA 

111\I 
Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida 

RELATÓRIO MENSAL 

MARÇO 2020 

V1 Dia Hora Categoria Acordo Nome Público Receita 

o 7 21H00 
1--z 12 21H00 
UJ 
> 
UJ 

Vl Dia Hora 

Vl 
Q) 

2 10H30 
ro "O 
1... lil ..... "O 
::> > o ..... 

<( 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Visitas e Ateliês 

MUSICA 

TEATRO 

Categoria 

AULAS 

CMM BENJAMIM - Showcase 70 

Protocolo HÁ DOIS ANOS QUE NÃO COMO PARG O 26 

TOTAL 96 

Acordo Nome Participantes 

CMM/ DDSPS AULAS UNIVERSIDADE SE NIOR 10 

TOTAL 10 

TOTAL Eventos+ Atividades 106 

Face à declaração da situação de alerta que abrangeu todo o território nacional e 

atendendo à situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional devido ao 

surto do novo coronavírus, a Câmara Municipal do Montijo adotou medidas de prevenção e 

contenção que foram implementadas pelos serviços e adotadas pelos seus colaboradores e 

pela população em geral. 

Como tal, e seguindo as recomendações, todas as atividades e visitas foram suspensas 

durante o período de contenção, de forma a combater a propagação do vírus. Assim sendo, 

durante o mês de março, não foram realizadas quaisquer visitas ou atividades no âmbito 

do Serviço Educativo do Museu Municipal Casa Mora da DCBJD. 
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Espetáculo "A Cantadeira", dia 7 de março na AMUT em Sarilhos Grandes / Associação 

Espaço Cénico Teatral, com 52 pessoas. 

"Poetas em Revisitação" - Autores premiados nos vários concursos de poesia e ficção 

narrativa Montijo Jovem, na Ermida de St. 0 António / PICA, dia 7 de março, com a 

presença de 45 pessoas. 

Moinho de Maré do Cais 

As visitas a este equipamento totalizaram 128 visitantes distribuídos da seguinte 

forma: 

Dias da semana: 26 

Fins de semana: 102 

Museu Agricola da Atalaia 

As visitas a este equipamento totalizaram 61 visitantes distribuídos da seguinte forma: 

Dias da semana: 4 

Fins de semana: 57 

Individuais: 6 

Grupos: 55 

Descrição grupo: 

Moto clube do concelho de Sintra, intitulado "Motards do Ocidente" visitou o museu dia 8 

de março (domingo). constituído por 52 adultos e 3 adolescentes 

Outras atividades 

- Preparação da celebração do Dia Mundial da Agricultura para o dia 22 de março; 
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- Visita à antiga Fábrica do lzidoro adquirida pela CMM com empresa para ver da 

viabilidade de transporte do moinho de azeitona para o Museu Agrícola, sendo apenas 

possível com o reforço do pavimento do pátio do Museu, devido ao seu peso excessivo. 

- Solicitação à D0SUA de um reforço do pavimento do pátio do Museu, à semelhança 

do que foi construido em 2015 para o moinho de azeitona de galgas cilíndricas. O 

transporte do moinho de azeitona de galgas cónicas, pertença de um lagar de azeite 

da antiga Fábrica do lzidoro está dependente desta obra. -

- Pesquisa de informação junto da Direção - Geral do Património Cultural (DGPC) e 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Lisboa e Vale do Tejo (CCDR) 

para eventuais candidaturas para apoio a museus e património; 

- Contactos com o Rancho Folclórico Juventude Atalaiense para um momento musical 

e de dança nas comemorações do Dia Mundial de Agricultura, a 22 de março, 

domingo, às 16h; 

- Agendamento de visitas de estudo ao Museu Agrícola, nomeadamente com escolas e 

desmarcações devido ao C0VID - 19; 

- Visitas guiadas a visitantes do Museu Agrícola; 

- Trabalhos de manutenção das correias do lagar de azeite; 

- Inicio da limpeza do relógio de sol do Museu Agrícola; 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

"Memórias ... sensações ... : pintura e escultura" 

Desmontagem, embalagem e devolução dos trabalhos da exposição acima referida, que 

conta com as pinturas de Gil Maia, e as esculturas de Pedro Figueiredo e Pedro Moreno 

Ramos. 

"Com o batôn nos dentes: pintura e desenho" 
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Continuação dos trabalhos de preparação, produção e montagem da suprarreferida 

exposição, que conta com trabalhos de Paula Sousa Cardoso (vencedora do Prémio 

Vespeira em 2002) e de Isabel Sabino (Professora Catedrática da FBAUL). Esta exposição, 

realizada em parceria com a Galeria Arte Periférica, encerra o ciclo comemorativo dos 20 

anos da Galeria Municipal, comemorando simultaneamente, o Dia Internacional da 

Mulher. 

A sua inauguração, ocorreu no dia 07 de março, contou com a presença de 76 pessoas e 

recebeu de 09 a 14 de março, 88 visitantes, totalizando assim 164 visitantes. 

Nota: A partir de 15 de março e até ao final de abril, a Galeria esteve encerrada ao 

público. 

Presença da Galeria Municipal online 

Devido ao surgimento da pandemia da COVID 19 e a entrada do nosso pais, em Estado de 

emergência foi possivel repensar a posição da Galeria Municipal nas redes sociais, tendo

se dado o passo em frente. Este trabalho, que tem vindo a ser preparado ao longo de 

março e abril, em parceria com o GCRP, mais especificamente com as colegas Ana Ribeiro 

e Teresa Carreira . 

. Outras atividades 

. Execução dos necessários procedimentos administrativos nomeadamente expediente, 

Agenda Municipal, Relatório Mensal e preparação do Plano de Atividades da Galeria 

Municipal para este ano. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Março 2020 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Março 2020 

• Inscritos O Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 139 Utilizadores e 257 documentos 

• Consulta Local (Adultos) 628 Utilizadores (com Internet) e 55 does. 

• Consulta Internet (Adultos) 157 Utilizadores 

• Consulta Local (Infanta/ Juvenil) 187 Utilizadores (com Internet) e 75 does. 

• Consulta Internet (Infanta/ Juvenil) 49 Utilizadores 

• Periódicos 171 Utilizadores 

• Afluência 776 Frequentadores 

• Visitas (Infanta/ Juvenil) O Visitantes 

• Visitas a Exposições 42 Visitantes 

Exposição: 

- Exposição "Impressões", mostra de trabalhos de pintura da autoria de Antonio Videira de 

Sá, 42 visitantes até 16 de março. 

Hora do Conto (1. º sábado do mês): 

- Para o público em geral conto "A Carochinha" em verso e poema "A Alimentação", 

Atelier/trabalhos manuais "Uma prenda para o Pai" no dia 7 de março, participaram 14 

crianças e 12 adultos. 
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"Hora do conto online" e "Atelier infantil" da Biblioteca Municipal 

Publicados no Facebook da C.M. Montijo 

Duração N.0 de 
Data Titulo 

(minutos) Visualizações 

28.03.2020 A cerejeira 12,49 1900 

Número de visualizações em 27/05/2020. 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Pólos Afluênci Consulta Documento Documentos Leitores 

a Geral Internet s Emprestados Inscritos 

Consultados 

Pólo do Alto 
------ -----· ------ ------- ------

Estanaueiro 

Pólo de Canha o o o o o 

Pólo do Esteva( 49 26 o o o 

Pólo de Pee.ões o o o o o 

Medi@rte 10 5 o 4 o 

Total Polos 59 31 o 4 o 

*Polo do Alto Estanqueiro encontra-se encerrado, efetuando serviço ocasional quando 

solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e desportivas, e por 

munícipes interessados em usufruir dos serviços do polo. 
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MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I Programa 

Erasmus+ 

No âmbito do programa ESRASMUS+, Acção chave 1, Mobilidade para Formandos e Pessoal 

do Ensino Profissional, realizaram-se contactos com as entidades parceiras e Agência 

Nacional face aos projectos aprovados e realização das respectivas mobilidades previstas 

para 2020, tendo em consideração a situação que ocorre neste momento, COVID -19. 

Projetos Municipais 

Revisitações música e poesia 1 7 de março 

Decorreu no dia 7 de março de 2020, na Ermida de Santo António, pelas 16h00, o evento, 

Revisitações música e poesia que homenageia autores premiados no Concurso de Poesia e 

Ficção Narrativa MONTIJO JOVEM, numa revisitação da poesia de jovens poetas, cruzando

ª com a linguagem universal da música e, ainda, com a poética de autores canónicos e 

consagrados. Um evento em que as linguagens e as sensibilidades se contaminam e 

propagam para que ninguém fique indiferente, dinamizado pelo PICA em parceria com o 

Gabinete da Juventude. 

Ili Mostra de Bandas Semana da Juventude 2020 

Tendo em consideração a situação que o pais e o mundo se encontram, face ao Covid-19, 

foi cancelada a realização das três eliminatórias da Ili Mostra de Bandas, ainda sem nova 

data marcada. Realização de contactos com todos os participantes e entidades a informar 

o cancelamento das actividades. 
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CÂMARA MUNICIPAL JOVEM l 2020 

Tendo em consideração a situação que o país e o mundo se encontram, face ao Covid-19, 

foram canceladas as visitas às turmas participantes, na atividade, nomeadamente EPM a 9 

de março, Escola Secundária Jorge Peixinho 1 O de março, Escola Secundária Joaquim Serra, 

17 de março. 

Semana da Juventude 20201 27 de Maio a 6 de Junho 

Preparação da semana da juventude 2020, realização de contactos com as demais 

entidades, movimento associativo e serviços com vista à dinamização da semana da 

juventude, artistas equipamentos, entre outros, disponibilidade para as datas solicitadas, 

orçamentos. Recepção das inscrições online até 13 de março. Divulgação do período de 

inscrições e normas de participação para a mostra associativa, directamente por email ao 

movimento associativo, escolas, juntas de freguesia, grupos informais de jovens, cmj, 

entre outras entidades participantes em anos transactos, f acebook e instagram do 

gabinete, facebook e site da edilidade. 

Conteúdos Online Gabinete da Juventude 

Foram realizados contactos com os jovens participantes nas actividades Jovens Que Marcam 

e Sunset no Rio, que enquanto jovens que têm um papel ativo junto dos vossos pares, os 

incentivem a ficar em casa, a serem responsáveis e mais importante a manterem-se 

saudáveis física e mentalmente nesta fase crucial da pandemia, lançando um desafio e 

solicita que em conjunto com o Gabinete da Juventude da CMM, passassem uma mensagem 

positiva através das nossas redes sociais. Aos jovens que foram distinguidos nos Jovens que 

Marcam, a realização de um pequeno video com a duração máxima de 1 minuto com a 

mensagem positiva sobre como estão a ultrapassar esta fase. Aos jovens que participaram 

no Sunset no Rio que realizassem um live set de 30 minutos, ou nos enviem um vídeo com 

a mesma duração, com música e mensagem positiva sobre como estão a ultrapassar esta 

fase. 

Colocação de conteúdos online pelas técnicas do gabinete da Juventude nas páginas afectas 

ao gabinete. 
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2 de Março I Reunião de trabalho Semana da Juventude 

3 de Março I Reunião de trabalho Ili Mostra de Bandas, gabinete da Juventude, AJDCRM, 

Sociedade Filarmónica 1 ºde Dezembro 

5 de Março I Reunião Semana da Juventude 

6 de Março I Reunião Semana da Juventude I Projecto BeFly 

6 de Março I Reunião Ili Mostra de Bandas Semana da Juventude 

9 de Março I Reunião Impacto e medidas Covid-19 

DURANTE O MÊS DE MARÇO REALIZOU-SE: 

Oi Articulação com as organizações de acolhimento face a intercâmbios e cursos de 

formação no âmbito da Juventude; 

e Realização e envio do relatório de actividades; 

Oi Envio de materiais para a Agenda de Eventos; 

G Emissão de Passe jovem municipal; 

Oi Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

Qi Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos; 

Oi Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

Oi Realização de tarefas respeitantes Conselho Municipal da Juventude; 

Oi Atendimento ao público, informações e inscrições referentes aos projetos 

internacionais, e demais atividades desenvolvidas pelo gabinete; 

Oi Divulgação de projetos internacionais e nacionais junto dos jovens e comunidade 

local e não local através dos meios ao nosso dispor, entre os quais destacamos: 

comunicados de imprensa, facebook, instagram, e-mail e site municipal; 
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~ Recolha e compilação de dados referentes aos projetos e atividades realizados 

pelo gabinete da juventude visando a elaboração e envio do relatório mensal de 

atividades. 

DESPORTO 

Relatório - março de 2020 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de Manutenção nas instalações desportivas 

Decorreram os seguintes serviços necessários de manutenção nas instalações desportivas 

abaixo mencionadas: 

Minipolidesportivo da Escola Básica 1 de Sarilhos Grandes 

• Renovação do minipolidesportivo com a colocação de relva sintética 

Utilização das instalações desportivas cobertas - Pavilhões e Salas desportivas 

1 1 , · 'li°:,~C ·/,111 1 1, ( :i,r, l, 1,1 '• Í 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente 

Treinos/aulas de Educação Física Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 

Pavilhão Municipal N. º 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente 

Treinos/aulas de Educação Física Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 

Sala Desportiva - Ginásio N.º 1 do Pavilhão Municipal N. 0 2 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente 

Treinos Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 

N.º Atletas 

846 

N.º Atletas 

809 

N.0 Atletas 

140 
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Pavilhão Escola Poeta Joaquim Serra 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º Atletas 

Treinos Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 72 

Pavilhão Escola D. Pedro Varela 

Acontecimentos Desportivos Clube / Associação Vertente N.º At letas 

Treinos Clubes e entidades do Concelho Lúdica/federada 

No quadro acima, registamos o número de presenças nos Pavilhões Desportivos Municipais 

e Escolares e Salas Desportivas Municipais. Relativamente à utilização destas instalações 

desportivas, constatamos uma utilização ligeiramente superior no Pavilhão Municipal N. 0 

1, considerando a utilização para os treinos e jogos dos clubes e restantes entidades que 

frequentam a instalação desportiva, bem como a presença dos alunos da Escola Profissional 

de Montijo. 

Utilização das instalações desportivas de ar livre - Polidesportivos Municipais 
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Clube / Associação 

Ginásio Clube de Montijo/Escola 

Profissional de Montijo 

Polidesportivo do Parque Municipal 

Clube / Associação 

Clubes do Concelho/Grupos informais 

-

N.0 Atletas 

30 

N. 0 Atletas 

-

-Cons1derando nao haver os registos efetuados nos Polidesportivos do Parque Municipal 

e do Parque Urbano das Piscinas Municipais, apresentamos somente a utilização do 

Polidesportivo Anexo ao Pavilhão Municipal N. º 1, sendo esta instalação desportiva 

utilizada pelo Ginásio Clube de Montijo e a Escola Profissional de Montijo com a 

lecionação de aulas de Educação Física. 

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. 
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Clube/Entidade 

A.D.I. Juv. Bairro 
Miranda 

Ass. Karaté Caminho 
Ancestral 

Casa do Benfica de 
Montijo 

Clube de Judo de Montijo 

Cercima 

Clube Atlético Montijo 

Clube Olímpico de 

Montijo 

Escola Sec. Jorge 

Peixinho 

Escola Profissional de 

Montijo 

Futebol Clube do Areias 

Ginásio Clube de Montijo 

Montijo Basket 

Associação 

AMODIN 

C. D. C. R. "Os Unidos" 

Universidade Sénior 

Boccia 
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Mês: Março Ano: 2020 

Ocupação Semanal Ocupação fim-de-semana 

Campo Campo 

Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio Futebol Pavilhão Polidesp. Ginásio 

570 313,68 

223,74 

522,5 235,26 

305, 1 

71,25 

33,52 47,04 

712,5 

1187,5 61,02 

807,5 71,25 

47,5 26,14 

71,25 26, 14 

47,5 

142,5 
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Valor 

883,68 

223,74 

757,76 

305, 1 

71,25 

o 

80,56 

o 

712,5 

o 

1248,52 

878,75 

73,64 

97,39 

47,5 

142,5 
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Através do quadro acima, constatamos que na utilização dos Pavilhões Desportivos 

Escolares, o Ginásio Clube de Montijo e o Montijo Basket Associação obtiveram a maior 

parcela, no que concerne ao apoio logistico contabilizado pela cedência das instalações 

desportivas. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

O Projeto "WALK N" RUN MONTIJO" neste mês de março apenas funcionou nas 

primeiras duas semanas devido a pandemia COVID 19, contou com uma adesão média 

de 18 utentes na caminhada e de 1 O utentes na corrida, sendo que às 2ªFeiras na 

corrida e caminhada tem uma média de 30 utentes. 

O Projeto "SAÚDÁVEL 65" no mês de março apenas foram lecionadas duas aulas, pois 

a Junta de Freguesia encerrou as atividades na segunda semana de março devido a 

pandemia COVID 19. Nas aulas lecionadas registou-se uma média 13 utentes na 

primeira aula e de 12,5 utentes na 2ªaula no Afonsoeiro e de 12,5 utentes na classe 

de Sarilhos Grandes. 

Nas Piscinas Municipais Cobertas do Montijo, fazendo um balanço entre o dia 29 de 

fevereiro de 2020 e o dia 25 de março de 2020, podemos concluir nos quadros abaixo 

descriminados, que atualmente encontram-se inscritos na E.M.N 866 utentes, havendo 

ainda 375 vagas por preencher pelos diversos níveis, encontrando-se 46 utentes em 

Lista de Espera. 

Também é de salientar, que devido à pandemia C0VID 19 as Piscinas Municipais do 

Montijo encerraram ao publico no dia 12 de março. 

Reportamos no quadro abaixo, descriminamos o número de participantes na 

atividade "Walk N"Run Montijo" no mês de Março de 2020 

Neste ponto reportamos no quadro abaixo descriminado, que tivemos em cada dia da 

atividade supramencionada, no mês de março de 2020. 
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DIA DOMES DE 
2 

MARÇO 

Nº 

PARTICIPANTES 20 

CAMINHADA 

Nº 

PARTICIPANTES 10 

CORRIDA 

Nº TOTAL DE 
30 

PARTICIPANTES 
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4 6 9 11 13 

17 - - - -

12 10 12 8 8 

12 10 29 8 8 

16 18 20 23 25 27 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Tabela 1: Projeto "Walk Run Montijo" - Participantes na atividade do mês de março 2020 

Demonstração da adesão média por aula das classes de Ginástica Sénior do 

"Projeto Saudável 65" 

A partir da tabela abaixo representada podemos visualizar a adesão nas classes de 

Ginástica Sénior do Projeto "Saudável 65" referente ao mês de Março de 2020. 

Nº 

30 

-

-

-

Nº Nº Aulas Nº Presenças Média de adesão % Adesão 
Classe Presenças 

Inscritos dadas máximas por aulas Aula 
efetivas 

AFONSOEIRO 
26 2 26 52 13 50 

09H00 

AFONSOEIRO 
24 2 25 48 12,5 52, 1 

9H45 

S. GRANDES 
20 2 25 40 12,5 62,5 

10H45 

.. 
Tabela li: Atw1dade "Saudável 65" - Utência das classes mês de março de 2020 
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As actividades de boccia sénior foram suspensas por motivo da pandemia COVID. 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Março 

Este relatório apresenta-se segundo as diversas áreas de trabalho, efetuado nas 

diferentes fases de arquivo e outras atividades desenvolvidas: 

Arquivo Intermédio 

H;g;enjzação, acondjdonamento e organjzação de: 

DGFP 

Higienização de fichas de despesas num total de ... 374. 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 15. 

Elaboração e envio de protocolos num total de ... 

Receção de protocolos num total de ... 15. 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 31. 

Tiragem de processo das sacolas num total de ... 277. 

Organização, acondicionamento de processos e substituição de pastas estragadas, num 

total de ... 1 (processos) e ... cx. Francesa. 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes: 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 151 processos A, 40 processos 

1, 131 processos B, 15 certidão, 9 processo E, 4 processo RSP, 6 processos LA, 2 processo P 

e 112 processos PCM. 

DGRH - 1 pasta de concurso técnico superior. 
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Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

101 Processos A, 50 processos 1, 28 processos B, 94 certidões, 2 processos RSP, 21 

Processos E, 2 processos P, 2 processo LA e 48 processos PCM. 

DGF-TESOURARIA- guias de receita julho 2017. 

DPTU - 1 processo F, 1 ex f. de certidões 1970/72, 1 processo PO, 3 lv. B de 1968 a 1973 

e 2 lv. Diversos de 1969 a 1973. 

STL -1 licença de velodpedes, 3 processo de 1MTJ e 1 processo de 3MTJ. 

G.C.O. - 1 processo de contraordenações 

G.P. - 1 processo F. 

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 98 processos já incorporados, 

mas não inseridos na base, na sequência da sua requisição à consulta pelo DPTU, 

abrangendo todo o tipo de processos de obras particulares. 

Alteração de 3 contribuinte já existente nos processos do DPTU. 

Incorporações 

Serviço de leitura: 

Foram requisitados, tanto por serviços, como por munícipes, vários documentos 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. 
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• Acondicionamento e organização no depósito de novos processos "certidões" 

incorporados neste arquivo. 

• Seleção de documentos para eliminação para eliminação com base nas portarias 

412/01 e 1253/09. 

• Reorganização da base de fotografias, modificação da localização dos ficheiros, 

colocação de nova hiperligação, localização do positivo da foto (\ \dcserver) -

fotos a cores. 

• Recolha, comparação e retificação de dados, incluindo pesquisas em atas para 

retificação de nomes e datas nos ficheiros Word (Atas e escrituras). 

• Receção de 36 PCM vindos da DGF /Património - registo na base de Urbanismo 

DPTU e 

• Digitalização de 220 fotos para inclusão na base fotografias, e transformação dos 

ficheiros TIFF em ficheiros BMP. 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo 

Quantidade de documentos pedidos mensalmente 30. 

Número de pedidos mensais ... 13. 

ABRIL 

CULTURA 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA 

Não se realizaram atividades no CT JA. 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Visitas e Ateliês 

Atendendo à urgência em controlar a propagação do novo coronavfrus (COVID-19) e ao 

crescente número de casos positivos em Portugal, foi declarado o estado de emergência 

em todo o território nacional com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública. Atuando em conformidade com as recomendações da Direção Geral de 

Saúde de forma a minimizar a possibilidade de contágio, a Câmara Municipal do Montijo 

170 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

adotou medidas de prevenção e contenção que foram implementadas pelos serviços e 

adotadas pelos seus colaboradores e pela população em geral, procedendo ao 

encerramento dos serviços não essenciais, tais como os equipamentos culturais. 

Assim sendo, todas as visitas ficaram suspensas, não tendo sido realizadas quaisquer 

atividades presenciais no âmbito do Serviço Educativo do Museu Municipal Casa Mora da 

DCBJD, durante o mês de Abril. 

No entanto, foi iniciado o projeto "A Cultura entra em sua casa", que consiste numa série 

de vídeos semanais onde se dá a conhecer o património do concelho no site da autarquia e 

respetivas redes sociais. A este programa referido, foram aliadas outras apresentações 

comemorativas. 

Nome da atividade Data Informação Visualizações 

A Cultura entra em 
Quarta-feira 5,3 mil visualizações sua casa Apresentação da Casa Mora em slideshow 

1 de Abril (até ao dia 26 de Maio) 

Sexta-feira 
Apresentação do Moinho de Maré do Cais, 

1,8 mil visualizações Dia Nacional dos do Moinho de Vento do Esteval e do 
Moinhos 3 de Abril Moinho de Galgas no Museu Agrícola da (até ao dia 26 de Maio) 

Atalaia em slideshow 

A Cultura entra em Quarta-feira 1,8 mil visualizações 
Visita guiada ao Moinho de Maré do Cais 

sua casa 8 de Abril (até ao dia 26 de Maio) 

A Cultura entra em Sábado Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Mil visualizações 

sua casa 18 de Abril Visita à Colónia Agrícola de Pegões (até ao dia 26 de Maio) 

A Cultura entra em Quarta-feira Apresentação do Roteiro Azulejar em 430 visualizações 

sua casa 22 de Abril slideshow (até ao dia 26 de Maio) 

A Cultura entra em Quarta-feira 5, 1 mil visualizações 
Visita guiada à Casa Mora sua casa 29 de Abril (até ao dia 26 de Maio) 

Aproximadamente 

TOTAL 15,430 visualizações 

(até ao dia 26 de Maio) 
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Encerrado durante o mês de abril. 

Museu Agrícola da Atalaia 

Encerrado durante o mês de abril. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

. Presença da Galeria Municipal online 

Foi criada uma página da Galeria Municipal, cujo lançamento decorreu no dia 27 de abril, 

o primeiro destaque foi para a exposição "Com o batôn nos dentes", estando a visita 

online desta exposição online. Foram utilizados os materiais preexistentes. Até 30 de 

abril o número de seguidores era de 42. Ao todo foram colocados 21 posts, stories e 

realizados 2 vídeos sobre a exposição, um para cada uma das artistas plásticas, Paula 

Sousa Cardoso e Isabel Sabino. 

Está já a ser preparada a colocação online da segunda exposição, no caso "Reencontras: 

20 anos: 1999- 2019" que contou com os trabalhos de Marcelino Vespeira, Fernando de 

Azevedo, João Vieira, Nikias Skapinakis e Rolando Sá Nogueira que foi a principal 

exposição do ciclo comemorativo dos 20 anos deste espaço. O objectivo é ir colocando 

online o maior número de exposições possível, desde que o material gráfico e as fotos 

existentes o permitam. Também as exposições futuras serão a partir de agora colocadas 

online, trabalhando-se já com esse objectivo, o que permitirá uma maior qualidade; 

também os conteúdos irão sendo sempre enriquecidos, sendo esta uma situação que, 

poderemos chamar de "workinprogress"; 

- A mesma exposição foi também colocada online na página do Facebook da Câmara 

Municipal do Montijo. 
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- Está em andamento a reestruturação do sitio da Galeria Municipal no site da Câmara 

Municipal, prevendo-se que o mesmo esteja pronto no inicio de junho . 

. Outras atividades 

. Execução dos necessários procedimentos administrativos relacionados com diversas 

questões, nomeadamente expediente, Agenda Municipal, Relatório Mensal, preparação de 

textos, "press releases" entre outros. 

. Preparação e acompanhamento de questões várias, relacionadas com a execução e 

preparação do Plano de Atividades da Galeria Municipal. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estatística de Abril 2020 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Abril 2020 

• Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 

• Consulta Local (Adultos) 

• Consulta Internet (Adultos) 

• Consulta Local (Infanta/ Juvenil) 
Encerrado devido à Pandemia de Covid-19 

• Consulta Internet (Infanta/ Juvenil) 

• Periódicos 

• Afluência 

• Visitas (Infanta/ Juvenil) 

• Visitas a Exposições 
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"Hora do conto online" e "Atelier infantil" da Biblioteca Municipal 

Publicados no Facebook da C.M. Montijo 

Duração 
Título 

N.º de 

(minutos) Visualizações 

04/04/2020 O coelho Branquinho e a formiga Rabiga 6,50 2300 

11/04/2020 O desanda cacete 12, 13 1300 

11/04/2020 Vamos fazer um coelhinho (atelier infantil) 9,21 1200 

18/04/2020 O capuchinho vermelho (teatro de fantoches) 5,33 710 

25/04/2020 Dia da mãe (atelier) 14,48 867 

25/04/2020 O tesouro 8,49 604 

-Número de v1suahzaçoes em 27/05/2020. 

Pólos da Biblioteca Municipal 

Pólos Afluência Consulta Documentos Documentos Leitores 

Geral Internet Consultados Emprestados Inscritos 

Pólo do Alto Estanaueiro 

Pólo de Canha 

Pólo do Esteva! 
Encerrado devido à Pandemia de Covid-19 

Pólo de Peeões 

Medi@rte 

Total Polos 
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MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I Programa 

Erasmus+ 

No âmbito do programa ESRASMUS+: 

- Acção Chave 1, Mobilidade para Formandos e Pessoal do Ensino Profissional I Encerramento 

do projecto 2018-1-PT01-KA102-046998 "Employability for the Future", onde foram 

realizadas 34 mobilidades, após validação do relatório final pela Agência Nacional; 

- SEE Project I Envio de documentação para submissão de 2 candidaturas, visando a parceria 

com duas entidades internacionais, no âmbito da educação escolar; 

- Acção Chave I, Mobilidade para Formandos e Pessoal do Ensino Profissional, realizaram

se contactos com as entidades parceiras e Agência Nacional, face aos projectos aprovados 

e à realização das respectivas mobilidades previstas para 2020, tendo em consideração a 

situação que ocorre neste momento, COVID -19. Reorganização do cronograma das 

mobilidades já aprovadas e adiadas temporariamente face à pandemia. 

Projetos Municipais 

Semana da Juventude 20201 27 de Maio a 6 de Junho 

Realização de contactos com as demais entidades, movimento associativo e serviços com 

artistas, entre outros, tendo em consideração a situação que o pais e o mundo se 

encontram, face ao Covid-19 e à dinamização da Semana da Juventude em 2020. 

Desafio Online Gabinete da Juventude 

Foram realizados contactos com os jovens participantes nas actividades "Jovens Que 

Marcam", "Sunset no Rio young DJ Contest" e vencedores do "IX Concurso de Poesia e 
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Ficção Narrativa Montijo Jovem 2020", que enquanto jovens que têm um papel ativo junto 

dos vossos pares, os incentivem a ficar em casa, a serem responsáveis e mais importante a 

manterem-se saudáveis física e mentalmente nesta fase crucial da pandemia, lançando um 

desafio e solicita que em conjunto com o Gabinete da Juventude da CMM, passassem uma 

mensagem positiva através das nossas redes sociais. Tanto aos vencedores do "IX Concurso 

de Poesia e Ficção Narrativa" e aos jovens distinguidos nos "Jovens que Marcam", a 

realização de um pequeno vídeo com a duração máxima de 1 minuto com a mensagem 

positiva sobre como estão a ultrapassar esta fase. Aos jovens que participaram no "Sunset 

no Rio Young DJ Contest" que realizassem um live set de 30 minutos, ou nos enviem um 

vídeo com a mesma duração, com música e mensagem positiva sobre como estão a 

ultrapassar esta fase. 

Tendo sido o desafio aceite, procedeu-se à colocação de conteúdos online pelas técnicas 

do gabinete da Juventude nas páginas afectas ao gabinete. 

Actividades Gabinete da Juventude 

Realização de contactos com entidades, parceiros e serviços no âmbito da dinamização das 

actividades dinamizadas pelo gabinete, face à situação actual. 

Conteúdos Online Gabinete da Juventude 

Divulgação online de actividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afectas ao Gabinete da Juventude. 

Festival da Liberdade 2020 

No âmbito da dinamização do Festival da Liberdade 2020 e mediante a situação que se de 

o pais e o mundo atravessam, os técnicos das diferentes câmaras pertencentes à AMRS, 

pertencentes ao grupo de trabalho do Festival da Liberdade, reuniram-se online, para em 

conjunto com os representantes da AMRS, ponderarem a viabilidade da realização do 

festival em 2020, bem como alternativas possíveis caso se verifique a impossibilidade da 

realização do mesmo. Neste sentido foram ainda efectuados contactos com o movimento 

associativo, para que também eles pudessem dar o seu contributo para esta matéria. 
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8 de Abril I Reunião Festival da Liberdade 2020 

16 de Abril I Reunião Festival da Liberdade 2020 

24 de Abril I Reunião Festival da Liberdade 2020 

DURANTE O MÊS DE ABRIL REALIZOU-SE: 

Oi Realização e envio do relatório de actividades; 

oi Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

G Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos; 

oi Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

oi Realização de tarefas respeitantes Conselho Municipal da Juventude; 

oi Atendimento ao público, informações e inscrições referentes aos projetos 

internacionais, e demais atividades desenvolvidas pelo gabinete; 

Gi Divulgação de projetos internacionais e nacionais junto dos jovens e comunidade 

local e não local através dos meios ao nosso dispor, entre os quais destacamos: 

comunicados de imprensa, facebook, instagram, e-mail e site municipal; 

Gi 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 

Instalações desportivas encerradas durante o corrente mês. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

Atividades suspensas durante o corrente mês. 
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Relatório de atividades relativo ao mês abril de 2020 

Este relatório apresenta-se segundo as diversas áreas de trabalho, efetuado nas 

diferentes fases de arquivo e outras atividades desenvolvidas: 

Arquivo Intermédio 

Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes: 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 22 processos A, 2 processos I e 

4 processos B. 

Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

55 Processos A, 4 processos 1, 20 processos B, 67 certidões, 2 processos RSP, 3 Processos E 

e 11 processos PCM. 

DPTU - 4 processos A. 

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 processos já incorporados, mas 

não inseridos na base, na sequência da sua requisição à consulta pelo DPTU, abrangendo 

todo o tipo de processos de obras particulares. 

Alteração de contribuinte já existente nos processos do DPTU. 
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• Conclusão da base em Access para fotografias que estão a ser organizadas no Arquivo. 

• Conclusão da base em Access para o espólio Jorge Peixinho 

fotografias/ correspondência/discografia/ livros. 

• Transformação de 379 ficheiros TIFF em formato "Thumbnail" para inserção na base de 

fotografias que está a ser utilizada. 

• Reorganização e verificação de erros nos registos da Base Access de enterramentos 

• (2750 registos) 

• Conclusão do formulário da base Access para inserção dos dados conjuntos das Sisas, 

Atas, Processos de coval, Escrituras, Alvarás e Enterramentos, incluindo a inserção dos 

seguintes registos: 

• Inserção das Sisas (379 registos) 

• Inserção dos contratos concessão de terrenos no cemitério (279 registos) 

• Inserção das atas (600 registos) 

• Inserção de enterramentos (800 registos) 

Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo 

• Quantidade de documentos pedidos mensalmente 28. 

• Número de pedidos mensais . ..4. 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
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CANDIDATURA AO POR LISBOA 2014/2020 - PROJETO CRIA (CENTRO DE RECURSOS PARA A 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA) 

No âmbito da candidatura ao Programa Operacional da Região de Lisboa 2014-2020 (Eixo 

temático 7, objetivo temático 10, prioridade de investimento 10.1) - Projeto CRIA, 

apresentada pela Autarquia no âmbito do 2° Aviso do Concurso e aprovada pelo Organismo 

de Gestão em 17/10/2019, no mês de fevereiro foi dada continuidade à preparação ou 

implementação das cinco Atividades candidatadas. 

Assim, no âmbito da Atividade 1: 'Instalação e dinamização de um espaço para o ensino 

experimental das ciências, designado 'Trilhos da Ciência', foram desenvolvidos 

procedimentos internos conducentes à adaptação do espaço devoluto onde anteriormente 

funcionava o JI Atalaia. 

No âmbito da Atividade 2: 'Instalação e dinamização de um Espaço Maker em Movimento', 

no mês de fevereiro, foi concluído o procedimento de contratação e celebrado contrato 

referente à aquisição do serviço de alteração/transformação da carrinha IVECO onde 

funcionava o Bibliobus, de modo a dotá-la com a funcionalidade de Espaço Maker. 

No âmbito da Atividade 3: 'Avaliação e acompanhamento, por técnicas de serviço social, 

das condições sociofamiliares e económicas de alunos/as, sempre que houver referenciação 

de que as mesmas estão a interferir no seu percurso escolar e/ou de vida', foram 

realizados, ao longo do mês de fevereiro, diversos atendimentos sociais a famílias de alunos 

previamente referenciados pelas escolas que frequentam. 

No âmbito da Atividade 4: 'Capacitação de docentes para o envolvimento de alunos/as em 

projetos de empreendedorismo social mediante a adoção da metodologia desenvolvida pela 

Associação Coração Delta - Centro Educativo Alice Nabeiro, no âmbito do seu projeto Ter 

ideias para mudar o mundo', as técnicas da Divisão de Educação realizaram 19 reuniões 

com os docentes das 16 turmas de 1º ciclo abrangidas pela Atividade, para 

acompanhamento da implementação da metodologia. 

No âmbito da atividade 5: 'Apoio às escolas no desenvolvimento e implementação da 

estratégia nacional de educação para a cidadania no 1 º ciclo do ensino básico, no mês de 
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fevereiro, foram implementadas 34 sessões do módulo 'Interculturalidade' do programa 

'Cidadania é o meu Superpoder' nas 18 turmas envolvidas. 

Das 34 sessões, 23 foram dinamizadas em contexto de sala de aula e as restantes 11 foram 

dinamizadas no exterior das escolas, nomeadamente na Fundação Calouste Gulbenkian (em 

função do ano de escolaridade, os alunos visitaram a exposição 'Entre lugares, entre 

culturas: uma visita' ou 'Entre lugares, entre culturas: um debate') e no Bairro da Mouraria, 

em Lisboa (visita guiada). 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de fevereiro indica que foram entregues 428 

requisições individuais a alunos dos ensinos básico e secundário. 

A Câmara Municipal comparticipou na íntegra o transporte escolar dos referidos alunos do 

ensino básico e também do ensino secundário. 

Ação Social Escolar 

Considerando que a 2ª fase do estudo socioeconómico da população pré-escolar e do 1º CEB 

para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação social escolar decorreu de forma 

ininterrupta no mês de fevereiro, procedeu-se à atualização das tabelas nominais de 

alunos, com indicação das respetivas capitações e dos escalões em que se integram e ao 

envio das mesmas para os Agrupamentos de Escolas. 

Refeitórios Escolares 

No mês de fevereiro, foram servidos os seguintes números de refeições: 11.212 almoços e 

4.192 merendas a crianças da educação pré-escolar e 29.012 almoços e 12.809 merendas a 

alunos do 1 º ciclo do ensino básico. 

Durante a interrupção letiva do carnaval, foram ainda servidos 177 almoços e 32 merendas 

a alunos do 1 º ciclo participantes em atividades de apoio à família promovidas pelas 

Associações de Pais e Encarregados de Educação. 

No mês de fevereiro, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de alimentação 

prestado nos refeitórios escolares do Concelho durante o mês de janeiro, com o objetivo 

de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a empresa Gertal - Companhia 
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Geral de Restaurantes e Alimentação, SA. está obrigada e participar à mesma as não 

conformidades ou oportunidades de melhoria detetadas. 

No mês de fevereiro, a nutricionista da divisão de educação e dois técnicos da divisão de 

obras, meio ambiente e qualidade de vida realizarem visitas às instalações de três dos cinco 

refeitórios cuja gestão será assumida pela Câmara Municipal em 1 de setembro de 2020, 

com o objetivo de obter uma avaliação mais técnica do estado das instalações e de recolher 

dados para a preparação das peças do procedimento de empreitada para a realização das 

obras necessárias. 

Na sequência da sinalização de crianças com alergias e/ou intolerâncias alimentares pelos 

respetivos encarregados de educação, através do preenchimento da Ficha de Sinalização 

de Alergias e/ou Intolerâncias Alimentares ou da Ficha de Sinalização de Vegetarianos, a 

nutricionista da Autarquia elaborou alguns planos de ementas personalizados e realizou 

sessões de aconselhamento nutricional individualizado a alguns/ algumas encarregados/ as 

de educação de alunos/ as com necessidades nutricionais especificas. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DE MONTIJO (LAM) 

No mês de fevereiro, 10 docentes da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico 

deslocaram-se ao LAM para dinamizarem aulas para os seus alunos, com o apoio do pessoal 

técnico da divisão de educação. Estiveram envolvidos nestas aulas 230 alunos. 

No mesmo mês, os técnicos da divisão de educação afetos ao LAM efetuaram ainda 10 

reuniões com docentes para os apoiar na preparação das aulas tendo em conta os recursos 

disponíveis neste espaço. 

Pelo terceiro ano consecutivo, o Laboratório de Aprendizagem de Montijo (LAM) foi palco 

das provas concelhias do Concurso Nacional de Leitura, organizadas pelo grupo de trabalho 

da Rede de Bibliotecas Escolares do Montijo. 

A fase municipal da 14. ª edição do Concurso Nacional de Leitura e, simultaneamente, a 4. º 

edição do Concurso de Leitura Concelhio, realizaram-se no dia 10 de fevereiro e contaram 

com a participação dos alunos do 1. º ciclo (3. º e 4. 0 anos), do 2. º ciclo (5. º e 6. º anos) e do 

3. 0 ciclo (7. 0
, 8. 0 e 9.º anos) do ensino básico e do ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º 

anos), num total de 21, que tinham sido apurados na fase 'Escolas'. Na referida data, com 

recurso às novas tecnologias disponibilizadas no LAM e com o apoio dos técnicos da divisão 
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de educação afetos a este espaço, os alunos realizaram urna prova escrita de 

conhecimentos, urna prova de leitura expressiva e urna entrevista/ conversa com base na 

leitura dos seguintes livros: "Num tempo que já lá vai", de Rosário Alçada Araújo, indicado 

para o 1. º ciclo, "Vitória, Vitória", de Clara Pinto Correia, para o 2. º ciclo e "Os da Minha 

Rua · Estórias", de Ondjaki, para o 3. º ciclo e "Gaivotas em terra", de David Mourão 

Ferreira, para o ensino secundário. 

Foram assim selecionados os alunos que representarão o Município de Montijo na fase final 

do Concurso - Fase lnterrnunicipal (Área Metropolitana de Lisboa). 

REUNIÕES COM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

A Vereadora e a Chefe da Divisão de Educação reunirão com as Direções do AE Poeta 

Joaquim Serra (no dia 4 de fevereiro) e do AE Montijo (no dia 11 de fevereiro). Nas reuniões, 

foram abordadas questões relacionadas com a recente transferência de competências para 

o município na área da educação e questões específicas do f uncionarnento de cada 

agrupamento de escolas. 

REUNIÕES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS GERAIS DE ESCOLAS/ AGRUPAMENTOS DE 

ESCOLAS 

De acordo com o previsto no Artigo 60º do Decreto-Lei nº75/2008, a Vereadora e a Chefe 

da Divisão de Educação estiveram presentes numa reunião do Conselho Geral da Escola 

Secundária Jorge Peixinho que decorreu no dia 3 de fevereiro. 

REUNIÕES DE VEREADORES E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO DA AML 

A Vereadora e a Chefe da Divisão de Educação participaram numa reunião de Vereadores e 

Técnicos da Educação da AML que se realizou no dia 3 de fevereiro e incidiu sobre os 

seguintes assuntos: Planos de Leitura Locais 2020-2027, Matriculas e Despacho Normativo 

nº6 de 2018 e Sistema de Planeamento e Concertação da Rede de Ofertas Formativas de 

Dupla Certificação. 

Março 2020 

CANDIDATURA AO POR LISBOA 2014/2020 - PROJETO CRIA (CENTRO DE RECURSOS PARA A 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA) 
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No âmbito da candidatura ao Programa Operacional da Região de Lisboa 2014-2020 (Eixo 

temático 7, objetivo temático 10, prioridade de investimento 10.1) - Projeto CRIA, 

apresentada pela Autarquia no âmbito do 2° Aviso do Concurso e aprovada pelo Organismo 

de Gestão em 17/10/2019, no mês de março, foi dada continuidade à preparação ou 

implementação das Atividades candidatadas. 

Assim, no âmbito da Atividade 2: 'Instalação e dinamização de um Espaço Maker em 

Movimento (EMM)', a empresa adjudicatária do serviço de alteração/transformação da 

carrinha IVECO onde funcionava o Bibliobus procedeu à recolha da mesma para execução 

de trabalho. Por seu lado, os técnicos da divisão de educação encetaram o trabalho de 

pesquisa e elaboração de protocolos de atividades para serem futuramente dinamizadas no 

EMM. 

No âmbito da Atividade 3: 'Avaliação e acompanhamento, por técnicas de serviço social, 

das condições sociof amiliares e económicas de alunos/ as, sempre que houver referenciação 

de que as mesmas estão a interferir no seu percurso escolar e/ou de vida', foram 

realizados, ao longo do mês de abril, diversos atendimentos sociais a f amilias de alunos 

previamente referenciados pelas escolas que frequentam. Considerando que, devido à 

situação de pandemia da doença covid-19, o Conselho de Ministros aprovou, através da 

publicação do Decreto-lei nº1 O-A/2020 de 13 de março, um conjunto de medidas 

extraordinárias de caráter urgente em resposta à situação epidemiológica do novo 

Coronavirus, de entre as quais a suspensão de todas as atividades letivas e não letivas 

presenciais nas escolas de todos os níveis de ensino a partir do dia 16 de março, todos os 

atendimentos sociais efetuados após esta data foram feitos de forma não presencial (por 

telefone). 

No âmbito da Atividade 4: 'Capacitação de docentes para o envolvimento de alunos/as em 

projetos de empreendedorismo social mediante a adoção da metodologia desenvolvida pela 

Associação Coração Delta - Centro Educativo Alice Nabeiro, no âmbito do seu projeto Ter 

ideias para mudar o mundo', as técnicas da divisão de educação realizaram 11 reuniões 

com os docentes das turmas de 1° ciclo abrangidas pela Atividade, para acompanhamento 

da implementação da metodologia. 

No âmbito da atividade 5: 'Apoio às escolas no desenvolvimento e implementação da 

estratégia nacional de educação para a cidadania no 1 º ciclo do ensino básico, no mês de 
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março, foram implementadas 15 sessões do módulo 'Interculturalidade' e 3 sessões do 

módulo 'Participação Democrática' do programa Cidadania é o meu Superpoder' nas 

turmas envolvidas. 

As referidas sessões foram dinamizadas em contexto de sala de aula, no Bairro da Mouraria, 

em Lisboa, e no Laboratório de Aprendizagem do Montijo. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Rede Escolar e pré-escolar 

Em março, a divisão de educação solicitou a abertura de um procedimento de contratação 

para a aquisição do serviço de aluguer de construções pré-fabricadas para viabilizar o 

funcionamento de mais uma sala de aula de 1 º ciclo em cada uma das seguintes escolas: 

EB Liberdade e EB Areias no próximo ano letivo. O preço base do procedimento é de 

29.407€. 

Apetrechamento Escolar 

No mesmo mês, a Divisão de Educação solicitou a abertura de um procedimento de 

contratação para a aquisição de mobiliário para diversos estabelecimentos de ensino da 

educação pré-escolar e do ensino básico (EB Ary dos Santos, EB Joaquim de Almeida, EB 

Pegões Velhos, EB Liberdade, ES Jorge Peixinho, ES Poeta Joaquim Serra, EB Esteval e EB 

Pedro Varela). O preço base do procedimento é de 27.792€. 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de março indica que foram entregues 433 

requisições individuais a alunos dos ensinos básico e secundário. 

A Câmara Municipal comparticipou na integra o transporte escolar dos referidos alunos do 

ensino básico e também do ensino secundário. 

Ação Social Escolar 

Considerando que a 2ª fase do estudo socioeconómico da população pré-escolar e do 1° CEB 

para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação social escolar decorreu de forma 

ininterrupta no mês de março, procedeu-se à atualização das tabelas nominais de alunos, 

com indicação das respetivas capitações e dos escalões em que se integram e ao envio das 

mesmas para os Agrupamentos de Escolas. 
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No mês de março, mais concretamente até ao dia 13 de março (tendo em conta a suspensão 

de todas as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas a partir do dia 16 de 

março, decretada devido à situação de contágio da covid-19), foram servidos os seguintes 

números de refeições: 6.267 almoços e 2.383 merendas a crianças da educação pré-escolar 

e 17.455 almoços e 7.549 merendas a alunos do 1° ciclo do ensino básico. 

Neste mês, com base na alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, devido à 

proliferação de casos de contágio de COVID -19, a GERTAL - Companhia Geral de 

Restaurantes e Alimentação, S.A. remeteu um oficio à Câmara Municipal, através do qual 

veio invocar que, para garantir a continuidade da prestação do serviço, teria de alterar as 

condições do contrato celebrado com a Autarquia, relativo à aquisição do serviço de 

fornecimento de produtos alimentares e não alimentares e prestação de serviços 

relacionados com o fornecimento de refeições escolares nos refeitórios. 

Considerando que os valores e condições constantes da proposta de alteração do contrato 

apresentada pela empresa não respeitavam os limites à modificação de contratos públicos, 

previstos no Código dos Contratos Públicos (CCP), a Câmara Municipal procedeu à suspensão 

da execução do contrato, com fundamento no disposto na parte inicial da alinea a) do 

artigo 297. º do CCP (impossibilidade temporária de cumprimento do contrato), por ter sido 

oficialmente decretada a suspensão das atividades letivas, não letivas e formativas nos 

estabelecimentos de ensino (ponto 1. do artigo 9. º do Decreto-lei nº10-A/2020 de 13 de 

março), com efeitos a partir de 30 de março e até que seja determinado o levantamento 

da suspensão das referidas atividades. 

No entanto, e face à necessidade desta Câmara Municipal continuar a ter de assegurar o 

fornecimento de refeições em alguns dos refeitórios escolares, a Câmara Municipal 

procedeu simultaneamente à adjudicação, à mesma empresa, do serviço de fornecimento 

de produtos, pessoal e carrinha relacionados com o fornecimento de refeições escolares 

nos refeitórios do concelho em que tal se revelar necessário, com inicio em 30 de março e 

termo na data em que cessarem as causas que determinaram a suspensão do contrato 

atualmente em vigor. 

Esta adjudicação foi efetuada ao abrigo do disposto no n. º 2 do artigo 2. º do Decreto-Lei 

n. º10-A/2020, de 13 de março, até que seja atingido um valor de€ 20.000,00 (embora não 
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haja qualquer garantia de que se atinja tal valor), para o fornecimento das refeições que 

se revelarem necessárias a alunos socioeconomicamente carenciados e a filhos de 

profissionais de saúde e de outros profissionais essenciais que recorram às escolas de 

acolhimento identificadas por cada agrupamento de escolas. 

No dia 30 de março, em resposta às circunstâncias excecionais decorrentes da propagação 

da covid-19, e em coadjuvação à linha de apoio social da divisão de desenvolvimento social 

e promoção da saúde, a divisão de educação iniciou o serviço de confeção e fornecimento 

(em regime de take away) de refeições para idosos, no refeitório da EB Areias. Neste 

âmbito, foram servidas 18 refeições. 

Também no mês de março, procedeu-se à análise dos registos diários do serviço de 

alimentação prestado nos refeitórios escolares do Concelho durante o mês de fevereiro, 

com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a empresa 

Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA. está obrigada e participar à 

mesma as não conformidades ou oportunidades de melhoria detetadas. 

Durante o mês, foi também efetuado o levantamento dos equipamentos industriais de 

cozinha a adquirir para o próximo ano letivo, quer para alguns dos refeitórios dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1 º ciclo de básico, quer para os cinco 

refeitórios das escolas de 2° e 3° ciclos do ensino básico e do ensino secundário cuja gestão 

será assumida pela Câmara Municipal no próximo dia 1 de setembro, no âmbito do processo 

de descentralização de competências na área da educação. 

Foi ainda iniciada a elaboração das Especificações Técnicas que deverão subjazer ao 

procedimento de contratação pública a abrir para a aquisição dos referidos equipamentos. 

Em março, foram estabelecidos diversos contactos com a AML, com o objetivo de obter as 

peças documentais do concurso público subjacente à celebração do Acordo Quadro 

Nº001/CP/2017, referente à seleção de fornecedores de refeições escolares para os 

procedimentos a lançar pelas Câmaras Municipais que integram a Central de Compras da 

Área Metropolitana de Lisboa. No final do mês, as referidas peças foram disponibilizadas 

na página da AML na internet (devido a um ataque informático, a referida página tinha sido 

anteriormente afetada e a grande maioria dos documentos tinha deixado de estar 

acessível). 
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No mês de março, na sequência da adjudicação do serviço de controlo de pragas à empresa 

TNOLEN, foram realizadas as visitas regulares de controlo de pragas correspondentes ao 2º 

trimestre de 2020, em alguns dos refeitórios escolares. Estas visitas foram suspensas na 

segunda quinzena de março, devido à suspensão das atividades letivas e não letivas 

presenciais nas escolas e às medidas de confinamento que foram decretadas. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DE MONTIJO (LAM) 

No mês de março, quatro docentes da educação pré-escolar e do 1 º ciclo do ensino básico 

deslocaram-se ao LAM para dinamizarem aulas para os seus alunos, com o apoio do pessoal 

técnico da divisão de educação. Estiveram envolvidos nestas aulas 97 alunos. 

No mesmo mês, os técnicos da divisão de educação efetuaram ainda 7 reuniões com 

docentes para os apoiar na preparação das aulas no LAM tendo em conta os recursos 

disponíveis neste espaço. 

Para este mês, estavam agendadas e programadas mais 8 aulas no LAM, as quais foram 

canceladas devido à situação excecional de propagação da doença covid-19. 

OUTRAS AÇÕES 

Reunião de Vereadores e Técnicos da Educação da AML 

A Vereadora e a Chefe da Divisão de Educação participaram numa reunião de Vereadores e 

Técnicos da Educação da AML que se realizou no dia 3 de março, a qual incidiu sobre o 

tema da "Descentralização de competências para os Municípios na área da educação". 

OUTRAS RESPOSTAS À COVI D-19 

Grupo de Trabalho - Covid-19 

Através de Despacho do Sr. Presidente datado de 2 de março, foi constituído um Grupo de 

Trabalho para acompanhamento, monitorização e gestão da propagação da doença covid-

19. 

Na qualidade de membro integrante do mesmo, a chefe da Divisão de Educação participou 

em reuniões deste Grupo de Trabalho que se realizaram nos dias 2, 5, 10 e 13 de março. 

Reunião do Executivo com Dirigentes - Covid-19 
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A chefe da Divisão de Educação participou na reunião do Executivo com os Dirigentes que 

se realizou no dia 20 de março, para abordar as alterações no funcionamento dos serviços 

e no atendimento dos municipes impostas pelas medidas de confinamento no âmbito do 

combate à doença Covid-19. 

Apoio à limpeza de espaços da Câmara Municipal 

Tendo em conta a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas, a 

partir do dia 16 de março, foram elaboradas escalas semanais para disponibilização, em 

regime de rotatividade, de 10 trabalhadoras da divisão de educação (pessoal não docente) 

para reforçar as equipas da DAO que procedem à limpeza e desinfeção dos edifícios dos 

Paços do Concelho e dos SMAS. 

Abril 2020 

CANDIDATURA AO POR LISBOA 2014/2020 - PROJETO CRIA (CENTRO DE RECURSOS PARA A 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA) 

No âmbito da candidatura ao Programa Operacional da Região de Lisboa 2014-2020 (Eixo 

temático 7, objetivo temático 10, prioridade de investimento 10.1) - Projeto CRIA, 

apresentada pela Autarquia no âmbito do 2º Aviso do Concurso e aprovada pelo Organismo 

de Gestão em 17/10/2019, no mês de abril, foi dada continuidade à preparação ou 

implementação das Atividades candidatadas. 

Assim, no âmbito da Atividade 2: 'Instalação e dinamização de um Espaço Maker em 

Movimento (EMM)', a empresa adjudicatária do serviço de alteração/transformação da 

carrinha IVECO onde funcionava o Bibliobus deu continuidade à execução do trabalho. A 

divisão de educação solicitou ainda a abertura de procedimento para aquisição dos 

equipamentos informáticos para o EMM e os técnicos desta unidade orgânica continuaram 

o trabalho de pesquisa e elaboração de protocolos de atividades para serem futuramente 

dinamizadas no EMM. 

No âmbito da Atividade 3: 'Avaliação e acompanhamento, por técnicas de serviço social, 

das condições sociofamiliares e económicas de alunos/as, sempre que houver referenciação 

de que as mesmas estão a interferir no seu percurso escolar e/ou de vida', foram 

realizados, ao longo do mês de março, diversos atendimentos sociais a famílias de alunos 
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previamente referenciados pelas escolas que frequentam. Considerando a suspensão de 

todas as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas de todos os níveis de ensino 

decretada a partir do dia 16 de março, todos os atendimentos sociais efetuados no mês de 

abril foram feitos de forma não presencial (por telefone). 

No âmbito da Atividade 4: 'Capacitação de docentes para o envolvimento de alunos/as em 

projetos de empreendedorismo social mediante a adoção da metodologia desenvolvida pela 

Associação Coração Delta - Centro Educativo Alice Nabeiro, no âmbito do seu projeto Ter 

ideias para mudar o mundo', e tendo em conta a suspensão de todas as atividades letivas 

e não letivas presenciais nas escolas a partir do dia 16 de março, a divisão de educação 

procedeu à definição de novas estratégias para viabilizar a continuidade da implementação 

desta Atividade apesar das medidas de confinamento decretadas. Estas estratégias foram 

definidas em articulação com o Centro Educativo Alice Nabeiro e com o CENFORMA. 

No âmbito da Atividade 5: 'Apoio às escolas no desenvolvimento e implementação da 

estratégia nacional de educação para a cidadania no 1 º ciclo do ensino básico, no mês de 

abril, e tendo em conta a suspensão de todas as atividades letivas e não letivas presenciais 

nas escolas a partir do dia 16 de março, as técnicas da divisão de educação procederam à 

conclusão dos 'diários de bordo' das sessões realizadas nos meses anteriores, à conclusão 

do processo de análise e tratamento da informação recolhida no pré-teste, ao desenho e 

concretização do processo de avaliação on-going e à adaptação do manual de sessões do 

programa Cidadania é o meu Superpoder, de modo a refletir as alterações identificadas 

como necessárias face ao processo vivencial e à evolução de cada turma. 

No mês de abril, esta Atividade 5 foi divulgada como uma boa prática no boletim nº40 da 

Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Rede Escolar e Pré-escolar 

No mês de abril, a Câmara Municipal comunicou à DGESTE o Movimento Anual da Rede 

Escolar e Pré-escolar para o ano letivo 2020/21. 

Transportes Escolares 

Considerando que a suspensão de todas as atividades letivas e não letivas presenciais nas 

escolas de todos os níveis de ensino, decretada a partir do dia 16 de março, se prolongou 
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durante o mês de abril, a distribuição de requisições para carregamento dos passes de 

transporte escolar foi suspensa neste mês e até que a reabertura das escolas seja decretada 

pela autoridade pública. 

Ação Social Escolar 

Com o objetivo de dar inicio ao desenvolvimento dos procedimentos inerentes à 

implementação das medidas conducentes à redução das comparticipações familiares nos 

serviços de apoio à f amilia na educação pré-escolar e à ação social escolar no 1 º ciclo do 

ensino básico no ano letivo 2020/2021, a divisão de educação submeteu ao Executivo 

Camarário a proposta de 'Normas aplicáveis à utilização de refeitórios escolares e à 

redução das comparticipações familiares nos serviços de apoio à família na educação pré

escolar' e a proposta de 'Normas aplicáveis à utilização de refeitórios escolares e à ação 

social escolar no 1 º ciclo do ensino básico', conjuntamente com os respetivos 

impressos/ registos associados. 

Ambas as propostas foram aprovadas em reunião de Câmara realizada em 29 de abril, para 

posterior divulgação junto dos interessados. 

Serviços de Apoio à Família 

Conjugando o disposto no Artigo 15. º do Decreto-lei nº10-A/2020 de 13 de março com o 

disposto no Regulamento e Tabela de Tarifas e no Regulamento de Cobrança e Tabela de 

Taxas, a Câmara Municipal deliberou, no dia 18 de março, que não há lugar ao pagamento 

de taxas, preços ou tarifas associados à prestação de bens ou serviços, em virtude dos 

despachos já proferidos ou a emitir pelo Presidente da Câmara de idêntica natureza, no 

presente contexto da Covid-19, quando os bens ou serviços não tiverem sido prestados aos 

munícipes. 

Assim, neste contexto, no mês de abril, a divisão de educação não emitiu faturas para 

cobrança das comparticipações das famílias nos serviços de apoio à f amilia - alimentação 

em refeitório escolar e atividades de animação e apoio à f amilia - apesar destes terem sido 

parcialmente prestados no mês de março. Este procedimento manter-se-á durante os meses 

em que as escolas estiverem fechadas, apesar da Câmara Municipal continuar a assumir as 

despesas inerentes, nomeadamente despesas com pessoal. 
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Esta medida visa contribuir para o atenuar dos constrangimentos financeiros que estão a 

ser sentidos por algumas famílias, devido ao impacto da pandemia da COVID-19. 

Por outro lado, considerando que o atendimento presencial ao público nas instalações da 

Câmara Municipal foi suspenso a partir de dia 20 de março inclusive, foi igualmente 

deliberada a suspensão da cobrança de juros de mora sobre faturas já vencidas e não 

liquidadas, desde aquela data e até à declaração de reabertura das instalações pela 

autoridade pública. 

Leite Escolar 

No passado dia 1 de janeiro, a Câmara Municipal assumiu a competência da gestão do 

programa de distribuição diária e gratuita de 20cl de leite escolar às crianças que 

frequentam a educação pré-escolar e o 1. º ciclo do ensino básico, ao longo de todo o ano 

letivo. 

Considerando que as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas de todos os 

niveis de ensino foram suspensas a partir do dia 16 de março e que, nos estabelecimentos 

de ensino, permaneceram stocks elevados de leite escolar, procedeu-se à doação de 

elevadas quantidades deste produto alimentar para várias instituições particulares de 

solidariedade social e para a linha de apoio social da Câmara Municipal, as quais viram 

assim reforçada a sua capacidade de resposta às necessidades das familias em situação de 

vulnerabilidade. 

Refeitórios Escolares 

No mês abril, em resposta às circunstâncias excecionais decorrentes da propagação da 

covid-19, e em coadjuvação à linha de apoio social da divisão de desenvolvimento social e 

promoção da saúde, a divisão de educação deu continuidade ao serviço de confeção e 

fornecimento (em regime de take away) de refeições para idosos e outras pessoas mais 

vulneráveis, no refeitório da EB Areias. Neste âmbito, foram servidos 520 almoços a 

crianças, 1.006 almoços a adultos e 1.526 refeições suplementares (meio da tarde e noite). 

Este serviço abrangeu todos os dias da semana, de 2ª feira a domingo. 

Nos refeitórios da EB Joaquim d' Almeida, da EB Liberdade e da EB Caneira, foram também 

servidos 28 almoços e 24 merendas a alunos socioeconomicamente carenciados cujos 
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encarregados de educação solicitaram o serviço e a filhos de profissionais de saúde que 

recorreram pontualmente à escola de acolhimento do AE Montijo. 

No mesmo mês, procedeu-se a uma análise exaustiva 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 Gertal -

Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA. está obrigada. 

Em abril, foi também concluída a elaboração das Especificações Técnicas referentes aos 

equipamentos industriais de cozinha a adquirir para o próximo ano letivo, quer para os 

refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1 º ciclo de básico, quer para 

os cinco refeitórios das escolas de 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário 

cuja gestão será assumida pela Câmara Municipal no próximo dia 1 de setembro, no âmbito 

do processo de descentralização de competências na área da educação. Foi igualmente 

solicitada a abertura de procedimento de contratação pública para a aquisição dos 

referidos equipamentos. 

No mesmo mês, foi iniciada a elaboração das Especificações Técnicas e respetivos anexos 

que deverão subjazer ao procedimento de contratação pública por ajuste direto para 

celebração do contrato de aquisição do serviço de fornecimento de matérias-primas 

alimentares e não alimentares e prestação de serviços relacionados com o fornecimento de 

refeições escolares no concelho do Montijo, nos próximos 3 anos letivos, ao abrigo do 

Acordo Quadro Nº001 /CP/2017 - LOTE 4, celebrado pela Área Metropolitana de Lisboa. 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

Devido à situação de propagação da covid-19, as AEC, tal como as atividades letivas, foram 

suspensas a partir do dia 16 de março. 

Perante esta situação, a Câmara Municipal do Montijo, em parceria com a Banda 

Democrática 2 de Janeiro, criou uma nova iniciativa digital - canal no youtube designado 

"Estudo em Casa" - com o objetivo de continuar a proporcionar as AEC aos alunos, através 

de conteúdos produzidos diretamente pelos professores contratados por aquela 

coletividade ou das suas sugestões de videos educativos. 
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LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 

A pandemia de COVID-19 veio introduzir novas metodologias de trabalho em diversas áreas, 

incluindo na educação, onde o ensino à distância através, sobretudo, das novas tecnologias 

foi a solução encontrada para que as crianças e jovens possam completar o ano letivo 

2019/2020. 

Atenta a esta realidade, a divisão de educação manteve-se em permanente contacto e 

articulação com os agrupamentos de escolas do concelho, com as associações de pais e 

encarregados de educação e com os professores, assumindo as suas competências em 

matéria de educação e procurando contribuir para o ensino à distância, utilizando os meios 

e recursos existentes no LAM. 

O LAM manteve-se assim à disposição dos docentes das escolas de todos os niveis de ensino 

do municipio do Montijo que pretenderam dinamizar aulas e outras iniciativas dirigidas aos 

seus alunos, recorrendo aos métodos de ensino online e à distância. 

Considerando que, antes do inicio da propagação do virus, a agenda de calendarização de 

aulas neste espaço já estava lotada até ao final do presente ano letivo e que muitas aulas 

agendadas tiveram de ser canceladas devido à suspensão das atividades letivas e não letivas 

nas escolas a partir do dia 16 de março, foi pensada a criação de um canal no youtube, 

designado 'LAM em Casa', para a apresentação de videos divulgativos deste espaço e das 

suas principais potencialidades. Desta forma, será possivel apoiar os docentes no ensino à 

distância e desafiar os alunos e as suas famílias a realizarem, em casa, atividades sobre 

diversos conteúdos curriculares. 

Assim, ao longo do mês de abril, foram concebidas, estruturadas e planificadas diversas 

aulas, com recurso à utilização dos meios tecnológicos do LAM, e foi iniciada a gravação de 

vários videos. 

OUTRAS RESPOSTAS À COVID-19 

Apoio à limpeza de espaços da Câmara Municipal 

Tendo em conta a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas a 

partir de 16 de março, foram elaboradas, ao longo do mês de abril, escalas semanais para 

disponibilização, em regime de rotatividade, de 10 trabalhadoras da divisão de educação 
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(pessoal não docente) para reforçar as equipas da DA0 que procedem à limpeza e 

desinfeção dos edificios dos Paços do Concelho e dos SMAS. 

Reunião do Executivo com Dirigentes - Covid-19 

A chefe da Divisão de Educação participou na reunião do Executivo com os Dirigentes que 

se realizou no dia 30 de abril, para abordar as alterações no funcionamento dos serviços 

decorrentes da modificação de algumas das medidas de confinamento no âmbito do 

combate à doença Covid-19. 
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Objeto Parte 1 

Privatização Amarsul (Tarifas Resíduos 
Amarsul 

Sólidos Urbanos) 

Ação Administrativa (Jornada Contínua) Ana Sofia Vicente Rodrigues 

Oposição à Execução Fiscal António Ricardo F. Zorro 

Contra-ordenação - Afixação de horário 
Autoridade de condições de trabalho - ACT 

de trabalho no veículo 
Contra-ordenação - Tempos de repouso 

Autoridade de condições de trabalho - ACT 
{tacógrafos) 

Contra-ordenaçao (retroescavadora, 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

balde + de 1 metro) 
Contra-ordenação (veículo de limpeza 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
RSU cantoneiro de pé no estribo\ 

Contra-ordenação (excesso lotação 3 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

oessoas/2) 

Contra-ordenação - Transportes Inspeção Geral do Ambiente 
RCD/Monos ou Monstros 

Contraordenação 
Regulamento de Segurança de Estádio de Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) 

Futebol 

Responsabilidade Civil - acidente de Liberty Seguros, S.A. 
viação 

Execução entrega de coisa certa -
Lucília M. Romão Oliveira Saraiva 

Despejo 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂl'vlARA MUNICIPAL 

Processos Judlcfals Pendentes 

Parte 2 Tr1bunaVEntlclade 

ERSAR e Municípios Barreiro, 
Moita, Seixal, Montijo e eoutros 

municípios como contra-

interessados 

CMM TAF Almada 

CMM TAF Almada 

CMM ACT - Unidade local Barreiro 

CMM ACT - Unidade local Barreiro 

CMM Autoridade Nac. Segurança Rodoviária 

CMM Autoridade Nac. Segurança Rodoviária 

CMM TAF Almada 

CMM Inspeção Geral Ambiente 

CMM IPDJ 

CMM Tribunal Adm. º e Fiscal de Almada 

CMM Tribunal Montijo 

Proc. N.º 

TAF Braga 

Proc.º 538/18.3BEALM 

Proc.º 504/16.3BEALM 

Proc.º CO n.º 
457 /DJA/2018-394 

Proc.º 464/17.3BEALM 

Proc. 1652/10.9 TBMT J 

Observações 

Aguarda marcação de audiência de julgamento 

Requerimento indicação testemunhas em 
08/0112019 - a11uarda marcacão de audiência 

Aguarda despacho liminar de admissão 

Ouvidas testemunhas em 28/10/2011 - Aguarda 

decisão 
Ouvidas testemunhas em 30/09/2011 - Aguarda 

decisão 

Contestação 11 /05/201 O - Aguarda decisão 

Contestação 11/05/2011 - Aguarda decisão 

Ouvidas testemunhas em 13/03/2014 

Ouvidas testemunhas em 24/06/2011 - Aguarda 

decisão 

Contestação 19.10.2018 

Contestação dia 08.09.2017 ~ 
' 

~ .... 
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Oposição à Execução fiscal Luís Manuel Machado Marques CJJ,M TAF Almada e Sintra Proc. 785/13.4 BEAL.M Parecer do MP em 13/09/2016 - aguarda sentença 

Impugnação fiscal Manuel Patrício - Produtos Alimentares, Lda. CJJ,M TAFAlmada lmou,macão fiscal Apresentada contestacão 

Impugnação de liquidação de Taxa (Reg. Maria Teresa S. Barata e Maria Manuela Hubay 
CMM TAF Almada 

Proc. • 407 /18.7BEALM 
Réplica em 24/0112019 

Cemitérios) Cebrian U.O.1 

Contraordenação Cemitério Ministério do Ambiente CJJ,M Divisão sub Regional de Setúbal 
Contraordenação 

Contestação 29/09/2008 - Aguarda decisão 
960/07/DAJ 

Contra-ordenação Aguas Residuais em 
Ministério do Ambiente · CCDRLVT SMAS Divisão sub Regional de Setúbal 92/04.GJ 

Ouvidas testemunhas em 05/06/2008 - Aguarda 
Linha de Ál!ua decisão 

Contra-ordenação - Veículos Fim de Vida 
Ministério do Ambiente - CCDRLVT CMM CCDRLVT Proc. 102/DAJ 

Aguarda decisão - Ouvidas testemunhas em 
(VFV) 09/09/2014 

Reclamação de créditos no Processo de 
Montiterras CJJ,M 4° Juizo do Tribunal Comércio de LX Proc. 1166/11 .OT YLSB 

Aguarda sentença de verificação e graduação de 
insolvência da Montiterras créditos 

Embargo de Terceiro - CJJoM (embargante) 
- Exequente: BPN, Crédito e Executada: Montiterras, Emídio Catum CJJ,M 3° Juízo do Montijo 1796/10.7 Petição 26/04/2011 - Aguarda decisão 

Montiterras 

Ação Administrativa Município de Alcohete CJJ,M TAF Almada Proc. 1650/15 Aguarda prolação de sentença 

Privatização Amarsul (Resíduos Sólidos Municípios Barreiro, Moita, Seixal Montijo é contra• 
Conselho de Ministros STA e Tribunal Comércio 

Proc. 856/14 Proc. 
Citações do Município - julho 2013 

Urbanos) interessado 860/14 

Embargos de terceiro (CJJoM é embargada) 
Predial Mélia/Rustilook, Construções Lda. CMM TAF Almada Proc. 213/11 .0 BEALM Parecer do MP em 02/03/2011 - aguarda sentença 

PE Fiscal 87 /2009 

Oposição à Execução Fiscal Projecto 3 - Publ. e Marketing, Lda. CJJ,M TAF Almada Proc. 1241/14.9 BEALM Sentença favorável. Pedido custas parte 

Ação administrativa 
RAX - República 77 - Venda e compra de imóveis, 

CMM e Ministério da Cultura TAF Almada Proc. 1595/18 Apresentada contestação 
Lda. 

Contra-ordenação (construção no domínio 
Região Hidrográfica do Tejo CJJ,M ARH -Tejo C.O. N.1209/06/GJ Resposta à acusação 13/03/2009 

hídrico) 

Embargos de terceiro (CJJoM é embargada) 
RUSTILOOK, Eng.ª e Construções, LDA CJJ,M TAF Almada Proc. 213/11.0 BEAL.M Aguarda sentença 

PE Fiscal 87 /2009 

Oposição à Execução Fiscal TMN - Telecomunicações Móveis CJJ,M TAF Almada Proc. 882112. 3 BEALM Aguarda decisão sobre nulidade do acórdão do STA 

Oposição à Execução Fiscal - PEF 11 /2014 ZON TV Cabo CJJ,M TAFAlmada 
Proc. 352/14.5 BEALM e 

Aguarda sentença 
U.O.2 

Responsabilidade civil - estaca de ferro 
Zurich lnsurance Lda. Company CMM TAF Almada Proc. 1043/16.8 BEALM 

Despacho seneador em 27/11/2019-Aguarda 

em estacionamento marcação audiência julgamento 

Recurso da decisão de fixação de coima Proc. 845/19.8T8MT J 
Despacho de autorização do pagamento da coima 

(venda ambulante de automóveis) em prestações em 08/01/2020 
José Augusto Pereira MP (em representação da CJJoM) Juízo Local Criminal do Montijo Juiz 1 



Insolvência Pessoa Singular Proc. 2955/16.4T8BRR Despacho para aguardar regularização pagamentos 
Ana Paula Cabeçudo Mesquita CMM Juízo de Comércio do Barreiro Juiz 4 insolvente em 08/10/2019 

Responsabilidade Civil - acidente de 
Eliana Maria Cajigas Silva CMM TAF Almada - 1' Unidade Orgânica Proc. 510/19.6BEALM 

Contestação em 28/1112019 Aguarda despacho 
viação saneador 

Insolvência Pessoal Singular Crédito reconhecido em 03/12/2019. Despacho 

Maria Luísa Cavaco Nunes CMM Juízo do Comércio do Barreiro Proc. 2587 /19.5T8BRR 
exoneração passivo restante em 13/01/2020 

Processo cautelar (ocupação ilícita de Fase de recurso da sentença que indeferiu a 
habitação municipal) providência cautelar 

Telma Patrícia Maricato Santos CMM TAF Almada Proc. 923/19.3BEAL.M 

Processo cautelar (ocupação ilícita de 
Corre prazo para apresentação de contestação 

habitação municipal) 
Telma Patrícia Maricato Santos CMM TAFAlmada Proc. 923/19.3BEALM 

Recurso da decisão de fixação de coima Sentença manutenção parcial decisão/resução da 
(remoção suportes publicitários) coima aguarda trânsito em julgado 

Expocertame, Lda. CMM Juízo Local Criminal do Montijo Juiz 1 Proc. 1083/19.5T8MT J 

Embargos de terceiro Parvalorem( ex-BPN) Montierras, TAF Almada· 2ª. UO 
Suspenso por força da declaração de insolvência 

da Montiterras 
CMM Emídio Catum, Carlos costa Proc. 504/16.3 BEAL.M 

Ação verificação ulterior créditos Massa insolvente, Ana Sofia Juiz do Comércio do Barreiro J 1 Procº. 1982119 ,48BRRB 
Aguarda sentença de reconhecimernto do crédito 

(proferida em 11/05/2020) 
CMM Quaresma Ferreira e Outros 

Intimação para a defesa de direitos, TAF Almada 1°.UO Proc. 185/20.1 
Inquirição de testemunhas agendada para 

liberdades e garantias 25/05/2020 
Ruben Rodrigues CMM 



iiiii,ií,11 c,:Jrnm\i-J oi m01(!J riw:im o.; t::111.; 

/J~ 
:,J. : 1 

ml!!d3 ,!-1\l.\!l!fül1!LJt lliirIJ•J lno : 1m 

/' 
, .. 

P,ricilo: 11/1/WII 1mmm D:iljEp : [gr;; 

D::fii,; F•r I·~5~?3:s p;::s lí~1Ji~ ~! d: r:~Qs i~1:5 Gml, t:,:u;foOrpn:n!ll 
riiirie ~ct;::5 ,,tirn / cOlpíOlÍli:l Jbrii,;:,; Cc:fmis,iii •JD:i;J~~:s 

iilric, n:si~r.:-;ia pri:-k; rnriiiJ;; á,;:;tim i,ridé3 1,riofo !•itll atmüt:r px p:~:ir Peric<l'3 ieriêdJ 
a.1t1ri0m ã~.terior:3 rnr,r,te a:it~rior:s rnmt, 

Ili i11 :li ili I'·\ lil '' (j),lt)+[.) !:i 0 ill-ill !Hi=(J)·(~) (11) 0 lil1ii),lul :,11J,nfi1U!I ., 

O~sfm ~•:m~t~ iU\l,lú ii.111.m,!l 1':lii.11N,1ií ,L)íl.1J;,í1 ' j1,ul\,-; -.m.m,·i i.Brn:,!l m.íil,ll 11:1 
Dl riespe,asct10pe1soal '0,10 li.8li11,ll 10.0l'.!li,15 U10.8ll,11 Uíl.211,85 tm.n,85 l.ll'.09l,5l 157.lil,li 19.91 
mi ~m.:::r:;&:s C:rt!: e f:r!:n:nt:~ 11.m.6;J,B U/1.Jíí,ü J.ll:-.m,;1 J.:12.m,11 U:1.HJ,11 l.lll.ld,ui 11].11!,,! iU! 
m /.i;,i;-i!irii11ü cuEmt11i, 161.m,11 111.11:,1: 111.:sJ,!, l1Ul~,1~ m.m,Ju i::.ín,1, Uil,fi Kli 
Oll i,iorê!p,odil ·u,l1J JY .16l,íi Ui.111,11 !!,.~t~/ J m.rn,sJ j\tlil,íl i:11.m,i, m,ii r.ii 
Dl J.i,driçi.,d!Ml!e51Z\1ÇIII 58.~,l-O 9.8lrnl,ll 1.211.lll,10 l.liS.1-0i,"I 2.m.m,:, i.m.rn1,,, 1.!11.i-01,% lll.189,00 10.16 
Dl JlJIOSerotros~ ll.191,50 lU!l,19 1.!r,·o 1.911,"0 ".921,'0 1.069,19 ll.16 
DI !rmsfemcias e subsídios comntes l.lll.Ol6,ll l.ll0.619,91 1.18l.l'.i,l' 1.18l.nl,18 1.18l."'5,ll !46.l59,11 l!l,9l llU1 
Dll lransferÍ!lcil5co[!entes J,5ll,Ol6,ll l.lll.619,91 1.181.1"0,11 1.18).111,18 1.18i:·1,1s 916.l59,11 m,99 llU1 
Dlll l.ili.nistra;ões Pll\li.cas UOUl1,00 1.m.110,10 878.05","i 811.511,-9 !r.m,19 601,611,11 l!l,9l 111.lS 
,llll !.lministr,;iJ :cJtnl-Ei'.ih io.W,11 :l.iJJ,,N E.l!l,B !Ui•,ll IU!l,ll i.l:!i1 \ljj 

Mut, 
Nll1 !.illini;tri;\J :,ntrll- )1trn 

~~tihi:J 
Hill J,r,im;i,i:ill 
Ulll !runiitn;iJ !:Jbnll 
[4lli !.il.iniitn;ii Lo; ll 1.IH.líi,11 l.lJl.11!1,ii m.Jll, rn m.líl,61 m.m,11 iOl. li',:O l!l,il il.)í 
[111 ~tiüd:l dJJ:tor fü li:riti!l l.ú0l.lll,1l fll.'l !,ú: B~ .. \J11Ji :1Jil,li 1Jó.óill lll.ff,1i/ íW 
Gil] rmliii IU/1,11 uio, ,Jo ~Jij~,~,j U/1,,H mo,,,) 11.r 
OIII Mm Ull,11 l.Jfl,]1 l.Jn,]1 l.lbl,]1 l.fü,!I ii.r 
m :±sióiu [omites 
Ili Oltns despesas M!lltes 6l5.l55,00 lOl.lll,lO 182.659,10 l82.65l,ll Hl,ll lUil,80 6,0l ll.19 

[1sçesad1capital J".úll,!1 -.b'6.1r,jl l.hm,~I U:l.í!;,J1 U:Wl,I! Ull.161,11 UII.W,il l!Jí,l! D.11 
~ }qli!içio de Mil d!capiW r.oG,!l 6.Sll.212,li 1.1U9,10 l.02Ul6,l9 l.018.859,59 l.018.!Si,19 l.llUll,81 s.m,·o 15.67 
ll'. lllllferÍ!lcils e •dios de cieiW 101.6!6,!-0 l!l.1!6,ill 182.181,60 182.111,i-O 182.111,60 10.109,W li.OS 
D] lllllfemias deClfiW lOl.-090,IO llUl-0,80 182.lil,!O 182.111,í-O 182.181,60 10.109,lO ll.05 
D]l ~IIJliw 5.00'J,~ 
rn1 Mlinistraifofentnl- Est id, 

fortuiuês 
[11111 !dninistrailn(entril-0u!w 

entidades 
D1lll 1eguran1a!ccial 
01111 Mlinistra1iofeiionll 
u'lll 1,hlnistri1ão l-0c,l 1.m,11 
u111 Eo!id,lesioMcr nfo~imtivo m.m,,1 l\U1i,li lil.lil,fi W.El,11 m.m,o•i lú.l1i:,1J \Uí 
Q1I] Fatiliai 
D'll Outm 
O'l Jo1sidi,sde«pit,l 
118 llitns despesisdeClfiW 
~ riespe,act1ati1"111financtilos 10.011,!-0 10,0jl,50 10.0ll,50 
DlO Despesact1pasli','01fillll:ei!os 9ll.ll6,55 92U92,H 315.T!,ll lll.llO,'.I lll.ll0,11 518.ill,il ll.658,i8 JS.il 

lotll : "í.m,l1 JU:1.m,·1 1!.lH.11:,1: Ull.m,:! \.116.1/i,·1 J.m.1r,·1 ll.li1.:1í,il 11;.rn,11 íl.\i 



A 

!m/íl[f,jJ 11:D,m;).J 11 m,~\0 G11.1:i~m si ,mm 

A~ 
pi,. ! 

~.::il, ,.tm.\!l~lc!F!ll:!1i!Jjü ---- b: ; 1fü 

f:ric,:,:!illi1,il/!! 1mmm Ue~:~r:gr : lc~1C~m ~ :!!do d1 g:r~i-:il Jjtm•:~ n.:J r~cütc.: li~o id~fa5 l (~br:ll1s : ~ /' r .... 
Eurn 

f:C:Ít:ii•l[ l::1bbs ,J,itfüi(i,s l:ê:lt:s tibr,d;, Li1uió, fml,1::,:i(!Jltf:J:nt:l 
frrn;/:: oom.J1 i:::it:: Li~~~:;9:s R:::JW k1t1pr 

~1!0rin r!siq~:;~J rnlj!Ô:5 rric][; lirild,éi; ô!Ul:d:J citd; ~ tidc, f!)a; f;; fo,!:: f;ri:6 litll drn ca únr P;mcJ; 1,:i:h 
;nteci,r;; brnt,;, ;nt:rim~ ,:::mt~ ,Ü ~:ri~:J ant1riim cm,ite 

ili (Í) ili ili :11 iíl ·1 lil i~I ilil , i:) · il) illl illJ ,!il'il);lM B)) ,(i)lil) 1l1l/ 

i!ceite OO!llllte ll."!U!J,21 !!1,411,li 1.;11.m,~ lfü!l," 1.m:~,11 l'.US,11 11.m,11 ;1,Jl!,!" UU,11 U!i.l!l,l! ;21.1U,!l ui 2l.'l 
RI atefiscal IU15.1Ji,U J.!l!,51 2.óll.ll!,~ 1.ólU~,25 ll,51 ll,íl l.m,ll 2.!ll.ll!,11 rn1.m,11 51!,!l rn 15.!1 
m !1p;t.idir,t,:; 11.mn,n 1.fJJ.ifil,H 1.m.m,H l.íll,l!,!,lf 1.m.m, 11 ií.ii 
rn h~-~5tG3 l~fü:t•:J ~.:B,Jl ~f~,·1 1rn:,11 llil ll,íl i.m,u ig,·1 11.':Í,"l m,;l 
12 cutr. para si.'tsl de 

~ote;ioso:ialeSthsist!llldeSIÚde 
ll 1ms, ll!tes e rutru pmalidid!s 2:12.m,i1 20J.22l,lf iOi.lll,12 'l.l!l,Ji 10;:~,rn m,ll ;ii,ll '!l,Ol !!Uii,!l !!!.rl,l! 2ll.lll,l! Ul 21.11 
li lw!tosde~ m,íl 
P5 lnmfermciu e aos COl!!ltes 11.ooi.m,12 i!.200,ll l,ill.l12,ll lll,ll J.11..,1,,; 251,'.' lSi,'1 2l8,U l"ll.lli,'i l,'!Uli,~ '1.!15,il too ll,'l 
lil lransf!lmciu coIIllltll lU!l.ii!,'2 1!.200,15 l]Ui1,2J !!!,li l.1 l.1l1ÍI 25!,"1 25i,11 rn,u l."11.2ii,1i l.1U.ili,!i "i.!15,!l , .. ~ Jl,ll 
líll ~ K:hlilll 10.!ll.Ir,'2 11.lll,lO i.ao.11i,:1 I.JU."ll,ii no.m,1, J.llOJl,l! IUli,lO ll.76 
lilll !:iini;tra;\i ::,ntnl· litn: lUl.lil,"I 5.J~Uól1D i.:!l.lii.ii l.i:l,Jf,!1:J l.íl1.lil ,il li.li 

firtuiui; 
JllU !d!ini;tr;;ii C:ntrtl • il!ru lll.il),fl ll.m,B H.m,ll !l.m,ll h.m,ll lU 

:jtid:J;: 
i.illl õ,qum;i,i,:ul 
Eim !JJini;tr:;hl:jbltl 
íílii !iliniitn;iJ~cll l:.B!ií 11.J:l,]j lU:1,B 
íil1 L·,•,rm-1! 
f.íll 1\Jtr,i CJl,11 5!.l!l,li il,f li!,i! ii] ,•l ;:~,-- .. 1·· e,, rn,11 ir,11 ·ii,H i!.ll', i) u~ t il 
111 :uh!idio;~mnt,i 
li VmdebmseS!!',Íílll l.lll.rn,16 l~.UI,~ 1.il".'1i,2l IUOl,!O UU.111,ll il,ll il,~ 6rn1,r 1.m.m,11 U!Uíl,!1 Ul.111,!! 1.2! 18.12 
11 ~raiwlllillllles 11.12!,1! i!1,~ iUll,I! 18,ll ~.!!O,li 1Ul1,l! li.ll2,ll 18.lil,51 11.lii,S! !!2,!5 2U2 

ieceitedeClpiW 2."ll.111,23 l.Jil,01 l!USl,21 l!Ull,21 l!,11 ll,11 li0.15l,!O íirll,11 l.lll,r 2U 
li Y• de bms de ir;e1lillllto !Ul,'5 l.lil,11 2.~1,11 2.121,11 l!,I! l!,11 1.!25,t! Ulí,li l.lll,[ 1U2 
Rl lllmi!Imas e~ de 2."'l.110,11 l'.8.121,'.I lii.121,11 111.ili,'1 511.!28,lt 2U1 

capital 
Ili lllllfll&ciu de ClpiW 2."'l.110,11 11121,:, 111.121,1, IUl,'I Sil.!2!,11 u 
i!ll l.iinirtnçiesfúblil2l 2."1l. 5'0,5' 5'.8.121,'.I 511.121,11 5'8.121,11 lUl,11 ll.81 
I.Hll 1.llioiltr,;ái(entral· m,:;i iJl.í!l,ll n.rn,~~ ~:trn,n m.m,·, n.m,:1 1ú.11 

forti~i, 
rn 11 !druoiitra,;1,i(rntral·Mm 

entld,,:es 
mil :,qumça:id,l 
rnH !lilinistr,,;foP,qmtl 
f.lm Miinütr,,;folid 
i.m !::terior·UE 
ílll (~trn 
1.11 : 1ili!ídio;!ecapital 
RIO Mns raitu de ClpiW 
il1 •ÍÇÕ!luioahltidasaos Uli,W UOi,10 1.511,11 U~,00 1.110,0i 11'..5' 

paqai!ltos 

lll ate 01 atiro., rumiros 
Bll ate 01 passi·.~ fimiroi 
11, !a!UGermlntericr· 

~Orçamteis 

ltW: :U(i,cl:,"! H.m,:] J.:llt',,1 '.il'.!i:,!I i.Hl:111' 1:.::!i! r.:if,tt ·1.cc1,r t,fütE,:l •.l:Ul",li -:~.lll, ii' Ui l~.:l 



)101 ,m 
mmM 
)lOlllJI 
mm 
)JOm~m 

""'"" 
1 

1m Cf H..l."!JT}J a .m.1!~ • 'fm&o de 2ul2 • V l . ~Z 
aur.iaJD:,: :M~ P:t l.ffOC.l •tlU:. 

CATA : HN/01/01 • !n,J/Olm Alm 

3t~:i: fiu.1------------
,------,---,------,---,-- --,----,-- --t---- -,-----,,-----,---,----,-----,-----; :~r:miJlll PlJ•Dt:>t 

,;t)l~J-llt:1Wr1;:~r, ;J[tU e PfC>KllbtH 

.:tl.L."f-Wl!:.:• nd.ína ~ITrnll l lf 

.;t.)10)1-t'.antt» ::1:1 tltdt 

.;t,)lJJ:ll·.w:E e ,ttc:-, :hs Aml NHia, 

.:1,1m~,:.J1,::41tciboli;,.,,p1n11tJ11UllÇl 
sxill·~ 
.:ui.:1:~::::-::!!l:tu:1tJ ;.Ili 1 1•1~ra:;1 
1d1Hq . .i~:iU-lqat ~ml 
Cl~h\q1in;h de hm ~ iun;.."! c:rnntr.i 

mt 
.:~4.Ql 
.:10o1.c1 
t:!01,~S 
.:IQroattu d1spr:n1 ~cmnte! 
,:to"•'41hirk dt hu e stmçcs Ili! 
e11ütll 
.:m 

~t·l-'L ;JU.L 

IIUH,;? 
un,>G 

,;m,u 

U3Z,!6 
2~ m,1s 

lti Jlt,i! 
l'H,3' 

rn,n 

1.m,u 
U ~H,15 

, 12J • 
•• 21~ 

Pauin 

m.n:, 1 .1 
1.m,si 

m.m,:1) 

u m,n 

l:iU!:, 1.J 
tm,H 

12,m,IS 

hl .bsuid;s Eft:tua:b, 

,m,:s,n 
mm. ~? 
mm.:i 
3' • .l~,.)) 

Jt5;J1,?l 
1mm.~, 

m,JJ,J,JJ 

; ,m.m,H 
u.m,n 
mm,n 
1m,n 

~1.m,.i~ 
1,mm,~a 

:ics.m,zô 
~.m.m,1J 

m ,HJ,!J 
1~ ~4;, ~~ 
m ~il,14 

JJH))J,ill 
HJ.BJ,1' 
m .m.&i 
U.ut, iS 
u.m,u 

Ut ,112,U 

m.m.u 

ll!Uli,it 
i , ;zi,iJ 

»t.m.n 
1.m,n 

4UJ!,H 
m.m,u 
mm,;1 

1,m.m,H 


