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Exma. Senhora 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Presidente da Assembleia Municipal do Montijo 

Dr.ª Catarina Marcelino 

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

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

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

entre 1 de junho de 2020 a 31 de agosto de 2020. 

Com os meus cumprimentos, 

Paços do Concelho, 16 de setembro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

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

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

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

presente relatório (junho a agosto de 2020). 

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

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

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

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 

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

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

maio, com aplicação de uma Estratégia de Desconfinamento. 

A Situação de Calamidade esteve em vigor, em todo o pais até ao dia 30 de junho 

(inclusive). Como é do conhecimento público, no periodo de desconfinamento a região da 

Área Metropolitana de Lisboa registou uma situação epidemiológica mais preocupante 

comparativamente com o resto do pais, pelo que se salienta o enquadramento legal mais 

relevante a partir dessa data: 

26 de junho 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. 0 51-A/2020 - Declara a situação de 

calamidade, contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - (entrou 

em vigor a 1 de julho até 14 de julho). 
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. º 53-A/2020 - Declara a situação de 

calamidade, contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença C0VID-19 - (entrou 

em vigor de 15 de julho até 31 de julho). 

31 de julho 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. º 55-A/2020 - Declara a situação de 

contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença C0VID-19. 

14 de agosto 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. º 63-A/2020 - Prorroga a declaração da 

situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

28 de agosto 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. º 68-A/2020 - Prorroga a declaração da 

situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

11 de setembro 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. º 70-A/2020 - Declara a situação de 

contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

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

principal de salvar vidas. 

Entre junho e agosto de 2020, a ação municipal nas mais diversas áreas tem sido a seguinte: 

Ação Social\\ Apoio às Instituições Soda.is 

- Reunião de câmara de 12 de junho - Apoio no valor de quatro mil euros ao Banco 

Alimentar Contra a Fome; 

- Reunião de câmara de 12 de junho - Protocolo com o Centro de Convívio de 

Reformados, Pensionistas e Idosos do Montijo, que reforça em 13 260,72 euros a Rede de 

Apoio Alimentar do Concelho, âmbito e nos termos do Programa Municipal de 

Solidariedade; 

- Reunião de câmara de 24 de junho - Reforço do fornecimento de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPl'S) às instituições particulares de solidariedade social do concelho. 

No total foram entregues mais de 7 630 equipamentos para serem utilizadas pelos 

trabalhadores das IPSS e outras associações do sector social, que têm valências de lar de 

idosos, serviço de apoio domiciliário, creche, pré-escolar ou que integram a Rede de Apoio 

Alimentar do concelho; 

- Desde julho - Desenvolvimento do projeto Voluntários à Janela, junto da população 

sénior do concelho, como forma de combater o isolamento social e promover a 

solidariedade intergeracional, informando sobre a pandemia; 

- Reunião de câmara 22 de julho - Apoio financeiro de 3 204, 20 euros ao Centro de 

Convívio de Reformados, Pensionistas e Idosos do Montijo para aquisição de 

equipamentos necessários ao armazenamento de bens alimentares tendo em conta o 

aumento de pedidos devido à pandemia; 

- Reunião de Câmara 22 de julho - Atribuição de 5 850,00 euros à Associação Caminho 

do Bem Fazer para aquisição e instalação de equipamento "Caixa das Emoções"; 
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- Reunião de câmara 22 de julho - Protocolo com o Centro de Convivio de Reformados, 

Pensionistas e Idosos do Montijo para criação, instalação e promoção do Centro 

Autárquico de Acolhimento de Emergência Social, no qual consta a atribuição de uma 

verba anual de dois mil euros; 

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

de Apoio ao Migrante e linha de Apoio Psicológica; 

- Reunião de câmara 16 de setembro - Atribuição de apoio financeiro de 50 mil euros à 

Santa Casa da Misericórdia de Canha para realização de testes de despistagem à covid-

12 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; 

Saúde / Proteção Civil 

- Reunião de câmara 24 de junho - Apoios financeiros às Associações Humanitárias dos 

Bombeiros Voluntários do Montijo e de Canha para financiamento do valor das refeições 

diárias dos bombeiros que têm estado ao serviço desde o dia 13 de março, momento em 

que foi declarada a Situação de Alerta Nacional. No total foram atribuídos 15 mil euros; 

- 18 de julho - Entrega de viaturas de transportes de doentes e veiculo de combate a 

incêndios florestais aos Bombeiros Voluntários de Canha, no âmbito do reforço dos meios 

de proteção civil do concelho em resposta às necessidades sentidas pelas corporações de 

bombeiros e que foram agravadas pela pandemia; 

Educação 

- Preparação e adequação dos estabelecimentos escolares face às medidas e regras 

sanitárias impostas pelas autoridades de saúde; 

- Realização de testes de despistagem ao novo coronavirus junto dos trabalhadores 

afetos aos serviços de secretária da Escola Secundária Jorge Peixinho, EB D. Pedro Varela 

e Escola Secundária Poeta Joaquim Serra; 

- Na preparação do ano letivo, realização de testes de despistagem ao novo coronavirus 

a todos os trabalhadores municipais afetos às escolas da rede pública do concelho. 
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- Reunião de câmara de 12 de 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; 

- 1 de julho - Webinar de esclarecimento sobre o Selo Clean ft Safe junto dos empresários 

e outros operadores dos sectores do turismo e da restauração do concelho; 

- 21 de agosto - Despacho do Sr. Presidente de alargamento até às 22h00 do horário de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços localizados no 

concelho do Montijo; 

- 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; 

- Redução em 50% nas rendas de duas concessões municipais (Café da Praça e Bar do 

Parque Municipal), entre julho e setembro; 

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 

assoei ativo); 

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

8 



Cultura e Desporto 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

- Articulação dos Planos de Contingência com as diversas associações do concelho; 

- Preparação e adequação dos equipamentos desportivos e culturais face às medidas e 

regras sanitárias impostas pelas autoridades de saúde; 

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

entre outras, como forma de proporcionar oferta cultural e desportiva aos munícipes; 

- Desenvolvimento de algumas iniciativas culturais e desportivas (exposições, drive in, 

dia da cidade, entre outras), sempre no cumprimento das regras e orientações das 

autoridades de saúde, procurando a retoma da atividade cultural, mas também económica 

da cidade. 

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. 
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PRESENÇAS DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 
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PRESIDENTE DA CÂMARA 

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

1 junho 

5 junho 

13 junho 

10 julho 

16 julho 

19 julho 

25 julho 

10 agosto 

14 agosto 

23 agosto 

Inauguração Parque Infantil das Janelas do Parque; 

Abertura do Ciclo de Conferências da Universidade Sénior -
videoconferência; 

Inauguração do túnel de descontaminação da Cercima; 

Inauguração da Exposição Santo António- Ermida de Santo António; 

Visita ao Centro Paroquial do Montijo; 

Audição sobre o impacto ambiental do aeroporto Montijo e alargamento 
Aeroporto Humberto Delgado - Comissão de Ambiente, Energia e 
Ordenamento do Território - Assembleia da República; 

Inauguração de veiculo de combate a incêndios e ambulância - Bombeiros 
de Canha; 

Programa Popular FM - 7 Maravilhas - Museu Agricola da Atalaia; 

Programa da RTP 7 Maravilhas da Cultura Popular 2020 - Praça da República; 

Inauguração da Ciclovia do Caminho de Ferro; 

Inauguração da Exposição "Através da Pele" - Galeria Municipal; 

Programa RTP 7 Maravilhas - Salir. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Junho 

Contratos Oficial Público 

8 junho 

15 junho 

16junho 

19junho 

24 junho 

25 junho 

Julho 

1 julho 

3 julho 

13 julho 

14 julho 

23 julho 

27 julho 

Modificação e beneficiação da IP entre a Av. dos Bombeiros Voluntários de 

Montijo e a Rotunda do Izidoro; 

Aquisição de serviços de limpeza de ervas em espaço urbano; 

Aquisição de serviços de manutenção de relvados em espaço urbano; 

Aquisição de serviços de plataforma eletrónica de contratação pública; 

Aquisição de serviços de limpeza de espaço público e equipamento; 

Casa da Música Jorge Peixinho; 

Obras de recuperação na EB do Esteval; 

Recuperação do Edifício Cultural do Afonsoeiro; 

Aquisição de serviços de revisão regulamentos e tabelas de taxas e tarifas e 

TGR; 

Aquisição de serviços de recolha e transporte de lixo grosso. 

Fornecimento e montagem de equipamento para apetrechamento do Espaço 

Maker em Movimento (EMM); 

Recuperação de pavimentos em Parque de Estacionamento do Centro de 

Saúde do Afonsoeiro; 

Construção de dois grupos de ossários 2020; 

Fornecimento e montagem de mobiliário escolar para o ano letivo 

2020/2021; 

Publicidade anual Jornal Concelho de Palmela; 

Substituição de condutas de rega em diversos espaços do concelho; 

Reparação de travessias em diversos arruamentos do concelho. 
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Contratos Oficial Público 

11 agosto 

17 agosto 

21 agosto 

25 agosto 

28 agosto 

31 agosto 

Fornecimento e montagem de hardware dedicado para backup (storage); 

Execução de gares para ecopontos e contentores no concelho; 

Aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 

superestruturas (caixas) de recolha de resíduos sólidos urbanos instalados 

nas viaturas pesadas da Câmara Municipal do Montijo; 

Aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva de viaturas 

pesadas com exclusão das caixas de recolha dos resíduos sólidos da frota da 

CMM; 

Prestação de serviços de aluguer de construções modulares para viabilizar o 

funcionamento de salas de aula do 1. º ciclo no ano letivo 2020-2021; 

Aquisição de serviços de plantação e fornecimento de material vegetal para 

o setor de jardins; 

Obras de recuperação em escola EB Canha. 

UNIDADE MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Junho 

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-14/19, A-28/18, como solicitado 

pela DPTU; 

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

do concelho do Montijo; 

Atualização da informação disponível no serviço IG_PUBLICO; 
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Continuação da requ1s1çao, 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"; 

Manutenção e caracterização de 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; 

f::ornecimento de planta da área dos Balneários da CM Montijo no Esteval; 

Fornecimento de Carta com as áreas de cedência para identificação de terrenos e vias 

municipais para limpeza na União das freguesias do Montijo e Afonsoeiro; 

Fornecimento de Cartas Militares à escala 1 :25.000 e Cartas com a toponímia e topografia 

do concelho à GNR de Canha. 

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

Resolução de Tickets: 

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

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

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

• Resolução de problemas na digitalização de documentos 

• Disponibilização de recursos a utilizador (plotter) 
• Resolução de problemas na ativação do sistema operativo 

• Bloqueio de e-mails de SPAM 

Resolução de Problemas: 

• Atualização de updates nos servidores 

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

Data Protector, agendamento das rotinas de backups mensais 
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• Agendamento e monitorização das copias de segurança da informação, para o 
Centro de Dados da Setúbal Península Digital 

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

Projetos: 
A decorrer: 

Outros: 

• Implementação de uma nova funcionalidade de cópia em algumas rotinas de 
backups, no software veeam para um novo sistema de armazenamento de 
segunda linha 

• Continuação do projeto de virtualização de servidores dos SMAS Montijo 

• Apoio na intervenção de manutenção nos equipamentos do centro de dados, 
limpeza das unidades exteriores, nas unidades interiores (filtros), testes na 
UPS Socomec e no sistema de extinção de incêndios 

• Inicio do processo de recolha de intenções de frequência de formação 
profissional referente ao contrato enterprise agreement com a Microsoft 

• Teste de funcionamento dos equipamentos Polly - Novo sistema de 
videoconferência 

• Apoio informático na realização da sessão de camara através de 
videoconferência via Teams 

• Participação num webminar promovido pelo Centro Nacional de 
Cibersegurança com o tema "Comunicação em Situação de Crise em 
Cibersegurança" 

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

Julho 

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: 

Inicio do projeto de "Sinalização Rodoviário - Sinalização Vertical e Sinalização Horizontal" 

no concelho do Montijo; 
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Fornecimento de Carta com as áreas de cedência para identificação de terrenos e vias 

municipais para limpeza na freguesia de Sarilhos Grandes; 

Fornecimento de informação e respetiva localização de prédios urbanos e rústicos no 

concelho do Montijo como solicitado pela Fiscalização Municipal da DAO; 

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 E-40/20, como solicitado pela DPTU; 

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

do concelho do Montijo; 

Atualização da informação disponível no serviço IG_PUBLICO; 

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

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

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

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

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

Atualização e manutenção do Projeto de "Números de Polícia; 

Manutenção e atualização do projeto "Base Geográfica dos Edifícios; 

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

Manutenção e caracterização de 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. 

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

Resolução de Tickets: 

• Resolução de problemas com impressoras de grande porte 

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

• Criação de pastas partilhadas e conta de e-mail 

• Resolução de problemas com acesso a recursos 

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

• Resolução de problemas na digitalização de documentos 

• Disponibilização de recursos a utilizador (plotter) 

• Resolução de problemas na ativação do sistema operativo 

• Bloqueio de e-mails de SPAM 

Resolução de Problemas: 

17 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

• Atualização de updates nos servidores 
• Monitorização da realização das rotinas de backup agendadas no software Veeam 

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

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

• Apoio na recuperação de informação produzida pelos serviços, as unidades 
orgânicas que solicitaram este apoio foram a DCBJD, o tipo de informação a 
recuperar foram Pastas e ficheiros 

• Apoio na resolução de problemas no acesso á internet direto, em alguns edifícios da 
autarquia do montijo que possuem acessos MPLS 

• Apoio na reparação da UPS APC 1500 va, instalada no bastidor de comunicações do 
edifício dos paços do concelho 

• Apoio na intervenção de reparação da fibra ótica no edifício do Parque de 
Exposições 

Projetos: 
A decorrer: 

Outros: 

• Reunião de trabalho com a empresa Hardsecure - projeto da bridge wireless 
entre o edifício dos serviços técnicos e o museu municipal 

• Instalação e configuração de um equipamento Access Point no museu 
agricola da Atalaia, para permitir o acesso á internet através de Wi-fi 

• Instalação e configuração de um equipamento Access Point no edifício do 
Páteo de Água, no serviço da GCRP, para permitir o acesso á internet através 
de Wi-fi 

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

Agosto 

No âmbito das competências do Gabinete de Informação Geográfica, nomeadamente 

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

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

continuidade aos projetos abaixo descritos: 

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

Sinalização Horizontal" no concelho do Montijo; 
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Fornecimento de Plantas da área da Praça da República como solicitado pela Proteção Civil 

Municipal; 

Fornecimento de Planta da rede de ciclovias como requerido pelo Posto de Turismo; 

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

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

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 E-30/20 e E-41 /20, como solicitado 

pela DPTU; 

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

do concelho do Montijo; 

Atualização da informação disponível no serviço IG_PUBLICO. 

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

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

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

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

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

Atualização e manutenção do Projeto de "Números de Policia; 

Manutenção e atualização do projeto "Base Geográfica dos Edifícios" 

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

Manutenção e caracterização de 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; 

Preparação e fornecimento de cartografia e de relatório da Reserva Ecológica Nacional 

como pedido pelo PDM. 

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

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

• Resolução de problemas com envio/ receção de e-mail 
• Criação de pastas partilhadas e conta de e-mail 

• Resolução de problemas com acesso a recursos 
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• Disponibilização de recursos a utilizador (disco H), aumento de capacidade 

• Resolução de problemas na digitalização de documentos 

• Disponibilização de recursos a utilizador (plotter) 

• Resolução de problemas na ativação do sistema operativo 

• Bloqueio de e-mails de SPAM 

Resolucão de Problemas: 

• Atualização de updates nos servidores 

• Manutenção trimestral dos scanner Fujitsu-siemens da secção de expediente 

• Apoio no diagnóstico e na resolução de problemas, num dos servidores HP BL460 
Gen 9, foi necessário recorrer ao contrato de suporte com a empresa HPE 

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

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

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

• Apoio na intervenção na infraestrutura de fibra ótica no edifício do Parque de 
Exposições, instalação de um novo equipamento switch a 1 0Gbps no bastidor de 
comunicações daquele edifício 

Projetos: 
A decorrer: 

• Apoio á empresa CEDIS na atualização das aplicações eSport, utilizadas nas 
Piscinas Municipais 

• Instalação, configuração e testes no novos switch HP Aruba a 1 O Gbps no 
edifício dos paços do concelho 

• Inicio do processo de substituição da bridge wireless entre o edifício do 
museu municipal e o edifício dos serviços técnicos 

• Apoio informático aos utilizadores dos SMAS Montijo, durante a ausência por 
motivo de férias do colega responsável por aquele serviço 

• Continuação de apoio no projeto de virtualização dos servidores dos SMAS 
Montijo 

• Atualização do software autocad utilizado nos SMAS Montijo, para a versão 
mais recente disponível (v2021) 

• Atualização do software autocad utilizado na Camara do Montijo, para a 
versão mais recente disponível (v2021) 

• Apoio na configuração de rede de um novo acesso VPN, para o a Academia 
Senior de Sarilhos Grandes, testes de funcionamento da rede informática de 
voz e dados no referido local. Apoio na mudança dos computadores da junta 
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de freguesia de Sarilhos Grandes, para o novo espaço da academia sénior de 
Sarilhos Grandes 

• Configuração de equipamento de acesso á Internet através de operador 
móvel, para o edifício dos antigos Lavadouros em Sarilhos Grandes, projecto 
que permitirá acesso ao sistema de videovigilância existente neste local 

• Organização dos vídeos de vigilância do centro de dados, referentes aos 
meses de abril, maio, junho e julho de 2020 

• Inicio do processo de renovação do contrato de suporte dos equipamentos 
HP do centro de dados, para 2020-2021 

• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (impressão centralizada), router 4G 
(Chiptec), HPE (contrato de suporte dos equipamentos HPE), EREDA (Vala do Parque 
de Exposiçoes) 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

22 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

- 14 de agosto, pendente nº 489124, queda de várias ramagens na via e na zona de 
estacionamento da Rua dos Lirios, colocando em risco os transeuntes; 

- Várias avaliações durante os meses julho e agosto, devido a pedidos de ajuda de 
munícipes, pelo aparecimento de ninhos de vespas, em habitações. 

- Preparação logística diária, na resposta às solicitações de liquido desinfetante e EPI, S. 
Entrega dos mesmos, aos diversos serviços da autarquia, escolas, entidades externas, 
forças de socorro e segurança; 

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

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

- Envio por email para dirigentes e trabalhadores camarários, de relatórios diários de 
situação C0VID 19, provenientes da ANPC (Autoridade Nacional de Proteção Civil); 

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

- Envio de legislação sobre a doença COVID 19; 

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

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

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

23 



1 

J 

1 
- J 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

Junho 

Durante o mês de junho foi dada continuidade à realização de várias ações promocionais 

com o objetivo de apoiar e divulgar o comércio local e a restauração através da Campanha 

de Apoio à Economia Local, onde referimos os vários meios e suportes de comunicação que 

iriamas utilizar. 

Para o espaço público da Baixa da Cidade, o GCRP elaborou uma proposta para a colocação 

de uma estrutura aérea para a Rua Almirante Cândido dos Reis, à semelhança de anos 

anteriores, que consiste em telas tencionadas e perfuradas em forma de flor com três 

cores. Para o efeito, foi realizada reunião com a empresa Eurodome com o intuito de 

desenvolver a solução para estrutura aérea de sombreamento e decoração para aplicar na 

referida rua. 

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

atividades da DCBJD, designadamente: a 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 vídeos produzidos pelo GCRP com a professora Sandra Outeiro do serviço de 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 vídeos alusivos aos equipamentos culturais, exposições de arte, entre outros, 

com o objetivo de divulgar o património cultural do concelho. 

Consulta e análise de empresas e orçamentos para produção de Máscaras Sociais com o 

brasão do Município do Montijo para os funcionários da Câmara Municipal, bem como 

Máscaras com padrões de azulejos e flores do Montijo para enriquecer a oferta de 

Merchandising da Câmara Municipal do Montijo. 

Elaboração de proposta para a criação de mercados temáticos para realizar no jardim da 

Casa Mora, com o intuito de promover uma oferta de atividade diversificada dentro das 

limitações e normas da DGS. 

Solicitação de orçamentos para ações de comunicação relacionadas com a campanha "7 

Maravilhas da Cultura Popular - Festa em Honra da Nossa Senhora da Atalaia", 
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nomeadamente para a colocação de comunicação na rede ATM, bem como a publicidade 

no óculo traseiro de autocarros, definindo também quais os percursos que seriam indicados 

no âmbito da campanha. Ainda no âmbito da campanha "7 Maravilhas da Cultura Popular -

Festa em Honra da Nossa Senhora da Atalaia", participação no desenvolvimento da página 

de Facebook, escolha de fotografias e programação e calendarização de publicações 

relevantes. 

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. Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nas seguintes iniciativas: 1 de junho - Inauguração de Parque 

Infantil nas Janelas do Parque; 13 de junho - Inauguração da Exposição Santo António: 

Artesanato de Barcelos. 

• Newsletter Acontece Montijo 

A Newsletter Acontece Montijo é uma ferramenta de comunicação produzida 

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

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

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

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

• Agenda de Eventos 

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

e promover as atividades municipais e iniciativas programadas pelo movimento associativo 

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

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

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

áreas de atuação para ser impresso e distribuído à população, o que implica uma atenção 
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cuidadosa aos conteúdos por forma garantir que não existem omissões e incorreções para 

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

• Distribuição/ Divulgação dos Materiais Promocionais 

Suportes de Comunicação Físicos 

MUPIS PARIS 

Campanha de promoção e valorização do serviço público de transporte - AML; Campanha 

uso de máscara de proteção; Escola Profissional do Montijo - Ensino Profissional e CRAM. 

MUPIS SENIORES 

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

OUTDOORS - mantém as campanhas do mês anterior; Escola Profissional do Montijo; Apoio 

ao Comércio Local 

ROLL UP 

Exposição Santo António - Artesanato de Barcelos 

• Gestão do lnstagram 

Durante o mês de junho, 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. 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 575 para 630 seguidores. 

Foram colocadas 23 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 CT JA - O número de seguidores subiu de 391 para 409 seguidores. Têm sido 

divulgadas as atividades da Artemrede. 
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lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 139 para 179 seguidores. O lnstagram 

Galeria foi criado a 27 de abril. Este trabalho está a ser realizado em cooperação com as 

colegas Ana Reis Silva e Teresa Carreira. Foram colocados 14 posts, stories e realizado 1 

vídeo sobre a exposição Reencontros: 20 anos. 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

Durante o mês de junho, a página de Facebook da Câmara Municipal do Montijo obteve 186 

novos fãs e 209 novos seguidores. Foram publicados 122 posts com: publicação de álbuns 

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

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

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

CMM durante o mês em análise. Eventos publicados: 4 novos eventos e 3 eventos anteriores 

atualizados. O evento com maior alcance foi: Exposição São Pedro - Tradição e memória 

com 41, 9 mil pessoas alcançadas. 

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

nos seguintes posts: 23% Obras - Jardim das Nascentes; 20% Obras - Montijo - Pinhal Novo. 

Estatística de "Stories": 22 Stories (algumas com várias imagens cada) com destaques 

sobre: Exposição patente no Mercado Municipal e Quinta do Pátio D' Água; Imagens com 

Hora do Conto Online, Campanha sobre Comércio Local e promoção das publicações Montijo 

Hoje e Agenda de Eventos e promoção das redes sociais municipais. 

Facebook do CT JA 

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

ARTEMREDE 

Danse qui Danse / Summer Lab (Kale Companhia de Dança) + ligação para candidaturas 

F AQ Covid-19 / Desconfinamento. 
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• Base de Dados / WebCRM 

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

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

feita após consulta das entidades no google e Facebook. 

Convites e newsletters enviados pelo CRM - Montijo 11 Agenda de Eventos 11 junho 2020; 

Montijo Hoje N. º 34 Junho 2020; Acontece Montijo 11 04 a 10 junho, 11 a 17 junho, de 18 

a 24 junho, 25 junho a 02 julho. 

• Jornal Montijo Hoje 

Foram realizados os seguintes procedimentos relativos à edição de junho: Seleção de 

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

Administrativos para impressão, distribuição e embalamento. 

• Site Oficial 

Atualização de conteúdos GCRP 

Reuniões de Câmara - Atas n. º 11 e 12 de 2020. Agenda da reunião de câmara de 12 e 24 

de junho I Editais: 63 a 75 1 Vídeos: Exposição Santo António e Recordar Festas de 5. 

Pedro. 

Atualização da base de dados de Restaurantes do concelho do Montijo, através de contacto 

telefónico, com o intuito de dinamizar a atividade gastronómica no concelho, apoiar a 

Restauração Local e criar novo folheto com informação atualizada da oferta gastronómica 

do concelho, bem como permitir atualizar a informação disponível no Website da Câmara. 

A área covid-19 tem sido diariamente atualizada, várias vezes ao dia, consoante a 

necessidade de veicular nova informação. 

Noticias - Projeto Voluntários à Janela; Obras Reservatório Pegões Velhos 11 Pressão de 

água; Exposição São Pedro - Tradição e Memória; Covid-19 - Câmara Municipal do Montijo 

realiza testes a trabalhadores e bombeiros; Câmara apoia famílias e empresas com 
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regulamento de atribuição de beneficias fiscais; 5 Junho - Dia Mundial do Ambiente; De 

Aldeia Galega do Ribatejo a Montijo: 90 anos da denominação Montijo; 

Festa de Nossa Senhora da Atalaia é finalista regional das 7 Maravilhas de Portugal; Webinar 

Respostas Sociais para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo e Migrantes; Montijo Hoje \\ 

Junho 2020; Dia Internacional dos Arquivos - 9 de junho; Exposição Santo António -

Artesanato de Barcelos; Montijo reforça financeiramente a Rede de Apoio Alimentar; 

Câmara aprova prestação de contas consolidada; Câmara exige reposição integral de 

carreiras da TST; Limpeza de fossas - Informação ao munícipe; Saúde Mental em Tempos 

de Pandemia - Inquérito; Montras em Festa; SMAS Montijo - Horário Atendimento (a partir 

de 17-06-2020); Pressão água 11 Faias e Foros do Trapo; O impacto da pandemia de COVID-

19 na saúde mental; Projeto SANO de novo no terreno; Drive ln Montijo na Frente Ribeirinha 

(nova data - 18 de julho); SANO no Vou Ali Já Venho da Antena 1; Reabilitação de parques 

infantis vai custar 160 mil euros; Montijo fornece EPI 's ao sector social do concelho; Apoio 

aos bombeiros para refeições durante a pandemia; Sessão de esclarecimento sobre o selo 

Clean & Safe; Recordar as Festas Populares de 5. Pedro ; Festa Atalaia - 7 Maravilhas Cultura 

Popular - Vote 760 207 815; Campanha de vacinação antirrábica 2020. 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas 

DGRH - Documentos de procedimentos concursais. Assembleia Municipal - Editais 3 e 4; 

Atas 8, 10 e 11 de 2019. DSSPS - Atualização de noticias na área da Rede Social. SMAS -

Aviso de corte de água; Noticias sobre a limpeza de fossos e sobre a alteração de horário 

de atendimento; Edital de qualidade de água; alterações na área da limpeza de fossas. 

GAP - Nota de felicitação do Sr. Presidente ao Sr. Bispo de Setúbal pela presidência da 

Conferência Episcopal. Gabinete Vereadora Sara Ferreira - Noticia sobre a candidatura da 

Festa da Atalaia às 7 Maravilhas da Cultura Popular. Gabinete Vereador Ricardo Bernardes 

- Noticia sobre a exigência municipal da reposição integral das carreiras dos TST. Posto de 

Turismo - Noticia sobre a sessão de esclarecimento "Selo Clean & Safe". Biblioteca -

Noticia sobre os 90 Anos da denominação Montijo. Casa do Ambiente - Noticia sobre o Dia 

Mundial do Ambiente; Alterações à área da Casa do Ambiente. STL - Inserção de 

documentos na área das Consultas Públicas. Gabinete de Sanidade Pecuária - Noticia sobre 

a Campanha de Vacinação Antirrábica; alterações ao site na respetiva área. 

30 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Atualização de conteúdos entidades externas 

I 

Instituto Ricardo Jorge - Notícia sobre o inquérito "Saúde Mental em tempos de 

Pandemia". 

2. Comunicação Social 

• Press Releases 

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

Finanças Municipais (1 ); C0VID-19 (5); Ação Social (1 ); Cultura (3); Obras (1 ); 

Mobilidade (1 ); 7 Maravilhas Cultura Popular (2). 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 12 e 24 de junho 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 a exposição Cartadas de Cães e Gatos, a campanha 

Compre no Comércio Local; a exposição Santo António: Artesanato de Barcelos e a 

Candidatura da Festa da Atalaia às 7 Maravilhas da Cultura Popular. 

3. Comunicação Interna 

• Gestão da Intranet 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 11 e 12 de 2020; Deliberações das reuniões de 

câmara de 12 e 24 de junho (num total de 16 documentos). Na área da Assembleia 

Municipal: atas n. º 8, 1 O e 11 de 2019 Noticias: Festa Atalaia - 7 Maravilhas Cultura Popular 

- Vote!; Sessão de esclarecimento sobre o selo Clean & Safe; Drive ln Montijo na Frente 
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Ribeirinha (nova data); Projeto SANO de novo no terreno; Montras em Festa; Exposição 

Santo António - Artesanato de Barcelos; De Aldeia Galega do Ribatejo a Montijo: 90 anos; 

Exposição São Pedro - Tradição e Memória. Na área da Comunicação: Agenda de Eventos 

de Junho e Montijo Hoje Junho. 

• Apoio ao Executivo Municipal 

Compilação sobre legislação relacionada com a covid-19 e sobre toda a atividade municipal 

por solicitação do Sr. Presidente para inclusão em Relatório de Atividades Municipais. Por 

solicitação da Sra. Vereadora Sara Ferreira participação em diversos procedimentos 

relacionados com a candidatura da Festa da Atalaia às 7 Maravilhas da Cultura Popular. 

Inserção de vídeos no Canal do Youtube do Laboratório de Aprendizagem. Durante o mês 

de junho foram inseridos 5 vídeos no referido canal. Deslocação aos Paços do Concelho, 

nos passados dias 12 e 24 de junho, para participação na reunião de câmara. 

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 junho: GCRP - Exposição São Pedro Tradição e Memória: 

Emolduramento de 13 fotografias; Design e impressão Cartaz A4 e A3; Cartaz para Mupi 

Heritage (impressaõ e corte); Imagem story e partilha com texto + img partilha s/ texto; 

Imagem evento facebook e site. Montijo a dar tudo - Impressão de 150 cartazes; Exposição 

de Santo António (Ermida Sto. António) - Impressão de 5 cartazes formato A3 Legendas 

(impressão e corte) Folha de sala (impressão e dobragem de 50 ex.). Candidatura 7 

Maravilhas da Cultura Popular - Festa em Honra de Nossa Senhora da Atalaia - Design de 

materiais; Criação e design para página de f acebook; Imagem de capa e de perfil e imagem 
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para partilha com telefone (votação); Estudo de layout para outdoor; Banner para Diário 

do Distrito 1068x200px; Arte final outdoor 8x3m; Arte final outdoor 16x6m; Arte final Mupi 

Paris JCDecaux; Arte final Cartaz A3; Arte final Flyer AS. Newsletter Acontece Montijo 

(semanal) modelo de envio pelo WebCRM; Agenda de eventos de julho; Imagens para 

facebook, site, instagram, histórias; Imagem para Mupi "Proteja-se a si e aos outros" e 

Story/Post para lnstagram. DCBJD - Iniciativa Montras em Festa - imagens para lnstagram, 

Facebook, Diplomas, Normas de Participação e cartaz para montras. Exposição Santo 

António; Hora do Conto Online; Atalaia - 7 Maravilhas da Cultura Popular. Imagens sobre 

"Variações" - Drive ln: Lona Drive ln, Post Carrossel (Facebook/lnstagram), Post Lotação 

Esgotada, Banner Lotação Esgotada, Capa Evento Facebook, Banner Site, Mupi Heritage 

(Não usado), Mupi Digital; Imagem destaque lnstagram - icone Museu, Post Catálogo 

animado (lnstagram Galeria Municipal), Redimensão de várias imagens para lnstagram. 

Imagens Exposição MADE KÁ - Mercado Municipal. DOSUA - Dia Mundial do Ambiente 

lnstagram e Facebook. DDSPS - Webinar Facebook lnstagram e Publicidade para Jornal 

(anúncio). 

4. Atelier Audiovisual 

Reportagens Vídeos: 

Elaboração dos vídeos (4 gravações) para a rubrica "A Cultura Entra Em Sua Casa"; 

Gravações (4) na Biblioteca para a Hora do Conto. Realização e produção dos vídeos para 

as plataformas digitais. Elaboração de vídeos (2 gravações) de ginástica para a rubrica 

"Mexa-se pela sua saúde". Realização e produção dos vídeos para as plataformas digitais. 

Elaboração de filme sobre o serviço Arquivo Municipal. Gravações, produção e edição de 

20 vídeos sobre o Encerramento do Ano letivo da Universidade Sénior do Montijo. 

Acompanhamento sobre o projeto "Projeto Voluntários à Janela". Realização e produção 
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videográfica de 3 sessões da Assembleia Municipal. Reportagem sobre a Inauguração da 

Exposição Santo António. Todos os vídeos estão online no youtube e facebook. 

Reportagens Fotográficas: Reportagens fotográficas das iniciativas inseridas na agenda do 

executivo municipal; Reportagens fotográficas das obras em curso; Tratamento de fotos; 

Manutenção do arquivo fotográfico; Montagem e desmontagem de equipamento de som; 

Manutenção dos equipamentos audiovisuais; 

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

informação municipal (editais e cartazes). 

Julho 

Durante o mês de julho foi dada continuidade à realização de várias ações promocionais: 

Campanha 7 Maravilhas da Cultura Popular - Festa em Honra de Nossa Senhora da 
Atalaia 

Acompanhamento da comunicação no óculo traseiro dos autocarros nos percursos: Montijo 

-Setúbal, Montijo -Barreiro, Cacilhas -Setúbal, Lisboa -Almada -Setúbal. Solicitação da 

colocação da comunicação e respetivas fotografias para registo. 

Ainda no âmbito da campanha "7 Maravilhas da Cultura Popular - Festa em Honra da Nossa 

Senhora da Atalaia", foi desenvolvida uma página de Facebook e recolhida informação e 

imagens para disponibilização da programação e calendarização de publicações relevantes. 

Foi delineada uma estratégia de comunicação para criação de um anúncio específico para 

promover a votação na candidatura para ser publicado no período de 27 de julho a 1 O de 

agosto. 

Aquisição de Máscaras sociais 

Finalização do processo de aquisição de 5000 Máscaras Sociais certificados pelo CITEVE para 

25 lavagens, sendo 4000 destinadas aos trabalhadores da Câmara Municipal do Montijo, 

divididas nas cores branco, preto e verde e personalizadas com o brasão do Município, e 

500 personalizadas com padrão de azulejos e outras 500 com padrão de flores para 

Merchandising destinado a ofertas institucionais. A empresa que apresentou a melhor 
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proposta foi a empresa My Mask Store e a produção das máscaras avançou, tendo estas sido 

entregues no dia 31/07/2020. 

Colocação de estrutura aérea - Rua Almirante Cândido dos Reis 

Para o espaço público da Baixa da Cidade, o GCRP deu seguimento à proposta de colocação 

de uma estrutura aérea para a Rua Almirante Cândido dos Reis, à semelhança de anos 

anteriores, que consiste em telas tencionadas e perfuradas em forma de flor com três 

cores. Para o efeito, foi realizado o acompanhamento do processo e ultimação de 

pormenores junto da empresa Eurodome. 

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

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

Municipal; a rubrica "A Cultura Entra em sua Casa" em são publicadas no Facebook "visitas 

online" através de vídeos alusivos aos equipamentos culturais, exposições de arte, entre 

outros, com o objetivo de divulgar o património cultural do concelho. 

O GCRP encontra-se a efetuar um levantamento de informação relativa à restauração local, 

procurando atualizar as informações sobre cada espaço, com vista à atualização da base 

de dados, do website da CMM bem como para a elaboração de um novo roteiro impresso 

com todos os restaurantes do concelho. 

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: 

5. Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nas seguintes iniciativas: 3 de julho - Visita a empreendimento 

imobiliário junto ao Museu Municipal. 25 de julho - Programa em direto da Popular Fm 

sobre a candidatura das 7 Maravilhas da Cultura Popular. 
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• Newsletter Acontece Montijo 

A Newsletter Acontece Montijo é uma ferramenta de comunicação produzida 

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

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

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

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

• Agenda de Eventos 

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

e promover as atividades municipais e iniciativas programadas pelo movimento associativo 

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

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

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

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

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

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

• Distribuição / Divulgação dos Materiais Promocionais 

Suportes de Comunicação Físicos 

MUPIS PARIS 

. Campanha Candidatura Festa de Nossa Senhora da Atalaia às 7 Maravilhas da Cultura 
Popular 

. Campanha uso de máscara de proteção 

. Escola Profissional do Montijo - Ensino Profissional e CRAM 

MUPIS SENIORES 

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

OUTDOORS 
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. Escola Profissional do Montijo 

. Candidatura da Festa de Nossa Senhora da Atalaia às 7 Maravilhas da Cultura Popular 

. Apoio ao Comércio Local 

MUPI DIGITAL ALEGRO Montijo 

Candidatura Festa em Honra de Nossa Senhora da Atalaia 

• Gestão do lnstagram 

Durante o mês de julho, 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. 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 630 para 750 seguidores. 

Foram colocadas 31 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas 

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

permitiram alcançar um maior número de visualizações. Também têm sido partilhados 

diariamente conselhos do SNS. 

lnstagram CT JA - O número de seguidores subiu de 409 para 430 seguidores. Têm sido 

divulgadas as atividades da Artemrede. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 179 para 202 seguidores. O lnstagram 

Galeria foi criado a 27 de abril. Este trabalho está a ser realizado em cooperação com as 

colegas Ana Reis Silva e Teresa Carreira. 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

Durante o mês de julho, a página de Facebook da Câmara Municipal do Montijo obteve 106 

novos fãs e 123 novos seguidores. Foram publicados 43 posts com: publicação de álbuns de 

fotos relativos a: obras executadas pelo município, eventos municipais online ou realizados 
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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: 24% Obras na Nova Ciclovia Montijo - Pinhal Novo; 23% Visita Montijo 

Central Garden (com 6041 pessoas alcançadas e 2425 interações). 

Estatística de "Stories": 9 Stories (algumas com várias imagens cada) com destaques sobre: 

Exposição a inaugurar na Galeria Municipal: "Através da Pele"; Programa comemorativo do 

Aniversário da Cidade; Imagens com Hora do Conto Online; Promoção das redes sociais 

municipais. 

Facebook do CT JA 

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

ARTEMREDE - Meio no Meio - vídeo; BeSpectACtive - resultados; Reshape - share, practice, 
experimente. 

• 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 julho foram realizados os seguintes envios: Agenda de Eventos / / julho e agosto; 

Newsletter Acontece Montijo referente aos dias: 02 a 08 julho, 09 a 15 julho, 16 a 22 julho, 

23 a 29 julho; Destaque para votação na Candidatura 7 Maravilhas da Cultura PP - Festa 

Honra Nossa Senhora Atalaia (funcionários e mailing list geral) 

• Jornal Montijo Hoje 

Foram realizadas entrevistas, através de videochamada, com três participantes no Especial 

Montijenses no Mundo, tendo sido efetuados os respetivos textos. Realizada entrevista na 

EPM sobre processo de certificação e elaborado respetivo texto. Foram, ainda, executados 
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os seguintes textos: Bandeira de ética para o Bairro Miranda, apoio ao Motoclube do 

Montijo, apoio para reabilitação de parques infantis, Montijo assume presidência da 

S.Energia, prestação de contas da câmara, prestação de contas dos SMAS, bombeiros de 

Canha com novas viaturas, SMAS Montijo requalificam depósito de Pegões Velhos, reforço 

da Rede de Apoio Alimentar. 

• Site Oficial 

Atualização de conteúdos GCRP 

Reuniões de Câmara - Atas n.º 13 e 14 de 2020. Agenda da reunião de câmara de 8 e 22 

de julho I Editais: 76 a 87. Noticias e Eventos - Drive ln Montijo (atualização / / lotação 

esgotada); Inquérito sobre mobilidade urbana; Montijo preside à S.Energia; Formulário 

online, na Segurança Social Direta - Estatuto do Cuidador Informal; Neste Verão, 

seguramente vá de transportes; Montijo adere ao projeto WiFi4EU; Mais 60 mil euros para 

reabilitação de parques infantis; Reuniões de Câmara em regime presencial e sem público; 

Academia Bairro Miranda recebe Bandeira da Ética; Autarquia dá inicio a 'Voluntários à 

Janela"; Aviso de corte de água \\ 15-07-2020 \\ Canha; Elisabete Jacinto apadrinha 

candidatura da Festa da Atalaia às 7 Maravilhas de Portugal; Semana da Juventude 2020 -

Edição DIGITAL; Equipa para a Igualdade da Vida Local; Webinar Voluntariado na União 

Europeia; Nuno Canta volta a defender novo aeroporto; 20 anos de Gastronomia -

Património Cultural; (C)Asas - Projeto de capacitação de Grupos Vulneráveis; Bombeiros 

Voluntários de Canha com novas viaturas de socorro e emergência; Câmara volta a apoiar 

Motoclube do Montijo; Dia Aberto SANO - Sarilhos Grandes entre Dois Mundos; Exposição 

Made Ká; Ermida e Moinhos de vento e maré encerram em agosto. 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas 

DGRH - Documentos de procedimentos concursais. DE - Documentos de inscrição nos 

transportes escolares. Casa do Ambiente - Atualização de conteúdos na área dos temas 

ambientais. DGFP - Documentos de procedimento de contratação pública de eletricidade; 

documentos de prestação de contas; documentos de prestação de contas consolidada; 

documento de montante total da divida 2019. DAO/ Atas - Edital de cancelamento da 
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reunião de 5 de agosto. DSSPS - Atualização de noticias na área da Rede Social. SMAS -

Aviso de corte de água; alterações na área da limpeza de fossas; documentos de prestação 

de contas; editais, documento de montante total da dívida 2019. Gabinete Vereador 

Ricardo Bernardes - Inserção de regulamento do Banco Local de Voluntariado; Documentos 

sobre o Webinar "COVID 19 Os apoios às empresas e aos trabalhadores". 

Atualização de conteúdos entidades externas 

AML - Noticia sobre o reforço de divulgação da campanha "Este verão, seguramente vá de 

transportes" Adega de Pegões - Notícia sobre prémio obtido na Coreia do Sul. 

6. Comunicação Social 

• Press Releases 

Foram realizadas e enviadas 11 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Juventude (1 ); Modernização (1 ); Ação Social (3); Cultura (2); Espaço Público (1 ); 

Associativismo (1 ); 7 Maravilhas Cultura Popular (1) e Proteção Civil (1 ). 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 8 e 22 de julho 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 estiveram presentes no Salão Nobre. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de banner e anúncios sobre Candidatura da Festa da Atalaia às 7 Maravilhas da 

Cultura Popular e sobre a ação promocional "Compre no Comércio local". 

40 



7. Comunicação Interna 

• Gestão da Intranet 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 13 e 14 de 2020; Deliberações das reuniões de 

câmara de 8 e 22 de julho (num total de 20 documentos). Noticias: Exposição Made Ká; Dia 

Aberto SAND - Sarilhos Grandes entre Dois Mundos; Elisabete Jacinto apadrinha candidatura 

da Festa da Atalaia; Semana da Juventude 2020 - Edição DIGITAL; Neste Verão, 

seguramente vá de transportes; Drive ln Montijo (atualização// lotação esgotada). Na área 

da Comunicação: Agenda de Eventos de Julho. 

• Apoio ao Presidente da Câmara e Vereação 

Por solicitação da Vereadora Sara Ferreira - participação em diversos procedimentos 

relacionados com a candidatura da Festa da Atalaia às 7 Maravilhas da Cultura Popular. 

Atelier de Design 

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

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

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

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

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

outdoors e roll up. 

Designadamente em julho: GCRP - Agenda de agosto 2020; Newsletter Acontece semanal; 

Candidatura 7 Maravilhas da Cultura Popular - Festa em Honra de Nossa Senhora da Atalaia: 

¼ pág. Sem Mais; ½ pág. Setúbal Mais; 1 página Diário da Região; Rodapé / Correio da 

Manhã; Imagem para publicidade. Imagens diversas para lnstagram com a madrinha da 

candidatura (Elisabete Jacinto) + imagem para história (facebook + instagram); 5 Imagens 

para histórias lnstagram e Facebook; Página para agenda de eventos. "O Azulejo no 

Montijo" (saco oferta) envio de artes finais. Desenho de estrutura para exposição 

temporária na Rua Almirante Cândido dos Reis. DCBJD -Exposição Através da Pele - Tony 

Cassanelli - Arte final do catálogo+ capa; Hora do Conto Online - 4 julho e 1 agosto; Posto 

de Turismo - Novos horários / design e impressão. 
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Reportagens Vídeos: Elaboração de vídeo para a RTP sobre a Candidatura sobre as Festas 

em Honra de Nossa Senhora da Atalaia - Concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular. 

Elaboração de vídeos sobre a Hora do Conto para o dia 6 julho, para o dia 1 de agosto e 6 

de setembro 2020. Realização e produção dos vídeos para as plataformas digitais. Limpeza 

e atualização dos Abrigos dos autocarros, colocação do cartaz da candidatura sobre a Festa 

em Honra de Nossa Senhora da Atalaia. Reportagem da iniciativa "Voluntários à Janela". 

Várias gravações (quatro) para a rubrica "A Cultura Entra Em Sua Casa". Gravação do 

programa Popular FM - 7 Maravilhas, no Museu Agrícola da Atalaia. Reportagem e 

elaboração do vídeo do Cinema ao Ar Livre na Zona Ribeirinha "Drive in". Filmagem no 

CT JA sobre iniciativa da (oferta de peça) Universidade Sénior. Elaboração de gravações 

(duas) para o programa 7 Maravilhas. Todos os vídeos estão online no youtube e facebook. 

Reportagens Fotográficas: Reportagens fotográficas das iniciativas inseridas na agenda do 

executivo municipal; Reportagens fotográficas das obras em curso; Tratamento de fotos; 

Manutenção do arquivo fotográfico; Montagem e desmontagem de equipamento de som; 

Manutenção dos equipamentos audiovisuais; 

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

informação municipal (editais e cartazes). 

Agosto 

Durante o mês de agosto foi dada continuidade à realização de várias ações promocionais 

e de divulgação de iniciativas: Comemorações do 35. º Aniversário da Cidade -

Confirmação de presenças de entidades oficiais nas comemorações do 35ª aniversário da 

Cidade. Desenvolvimento de procedimentos relativos às comemorações do Dia da Cidade. 

Acompanhamento da organização logística do evento na Galeria Municipal. Apresentação 

de cerimónia. Instalação de velas tensionadas na Rua Almirante Cândido dos Reis: 

Acompanhamento do processo, junto da empresa Eurodome, de colocação de Velas 

tensionadas com recorte de gerbera, para criar sombreamento decorativo na Rua Almirante 

Cândido dos Reis - Finalização do processo. Atualização de dados sobre Restaurantes no 

concelho: Continuação da atualização de informações dos restaurantes do concelho, 
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através de contacto telefónico e também de visitas presenciais para recolher informações 

em falta; Inicio da construção do novo Roteiro dos Restaurantes do Montijo: Fase inicial, 

inicio das visitas aos restaurantes para confirmar todos os dados e acompanhar o fotógrafo 

para recolha de imagens e dados sobre o prato de eleição de cada restaurante para lançar 

no novo roteiro. Campanha 7 Maravilhas da Cultura Popular - Festa em Honra de Nossa 

Senhora da Atalaia: Facebook: Aplicação da estratégia de captação de público-alvo para 

visualização de anúncio a apelar ao voto (até 10 de agosto). Atualização diária de conteúdos 

na página de Facebook criada para a campanha 7 Maravilhas da Cultura Popular - Festa em 

Honra de Nossa Senhora da Atalaia, bem como publicação de conteúdos com o intuito de 

incentivar ao voto. Acompanhamento da equipa de produção da RTP no dia 9 de agosto, na 

montagem de meios para o direto das 7 Maravilhas, e no dia 10 de agosto durante o 

programa. Deslocação a Salir, Loulé, para a participação da nossa candidatura na Semifinal 

Nacional. Acompanhamento de equipa da RTP que realizou reportagem sobre o Projeto 

SAND - Sarilhos Grandes entre Dois Mundos. 

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: 

9. Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nas seguintes iniciativas: 5 de agosto - Inauguração de Parque 

Infantil nas Janelas do Parque; 13 de agosto - Aula aberta do projeto SAND; 14 de agosto -

Inauguração da ciclovia Montijo Pinhal Novo; 14 de agosto - Inauguração da exposição 

"Através da Pele". 

• 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. 
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Os conteúdos são avaliados e elaborados tendo por base as noticias/eventos publicados no 

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

• Agenda de Eventos 

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

e promover as atividades municipais e iniciativas programadas pelo movimento associativo 

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

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

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

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

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

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

• Distribuição/ Divulgação dos Materiais Promocionais 

Suportes de Comunicação Físicos 

MUPIS PARIS 

. Campanha Candidatura Festa de Nossa Senhora da Atalaia às 7 Maravilhas da Cultura 

Popular 

. Campanha uso de máscara de proteção 

. Escola Profissional do Montijo - Ensino Profissional e CRAM 

. Exposição Através da Pele de Tony Cassanelli 

. Há Dois Anos que Não Como Pargo - Companhia Mascarenhas-Martins 

MUPIS SENIORES 

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

OUTDOORS 

. Escola Profissional do Montijo 

. Apoio ao Comércio Local 

. Campanha Apelo Voto Semifinal - Candidatura Festa de Nossa Senhora da Atalaia às 7 

Maravilhas da Cultura Popular. 
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Durante o mês de agosto, a página de Facebook da Câmara Municipal do Montijo obteve 90 

novos fãs e 102 novos seguidores. Foram publicados 45 posts com: publicação de álbuns de 

fotos relativos a: obras ou esclarecimentos prestados 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: 22% Esclarecimento público - políticas 

públicas de habitação; 21% Inauguração da Ciclovia - Montijo - Pinhal Novo. O alcance 

médio das publicações foi de 5106 a nível orgânico e de 5157 a nível pago com o anúncio 

sobre Candidatura 7 Maravilhas da Cultura Popular - Festa em Honra de Nossa Senhora da 

Atalaia. O anúncio realizou 189 707 visualizações na imagem anunciada, permitindo 1446 

cliques no anúncio e um alcance de 12 784 pessoas. 

Estatística de "Stories": 10 Stories originando 936 acessos individuais (algumas com várias 

imagens cada) com destaques sobre: Exposição patente na Galeria Municipal; Imagens com 

Hora do Conto Online, Comemoração do Dia da Cidade, promoção das publicações Montijo 

Hoje e Agenda de Eventos e promoção das redes sociais municipais. A Storie mais 

visualizada foi a do programa das comemorações do Aniversário da Cidade com 41 O acessos 

individuais. 

Facebook do CT JA 

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

Divulgação do Espetáculo: Há dois anos que eu não como pargo / Companhia Mascarenhas 
Martins. 

Partilhas: Nova temporada ARTEMREDE 2021 /22; Companhia Paulo Ribeiro / Residência 
artística (DGArtes) 

• Base de Dados / WebCRM 
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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 período em análise foram 

enviados: Convite / / Exposição Através da Pele I Tony Cassanelli; Convite / / 

Comemorações do 35. º Aniversário da Cidade; Festa em Honra Nossa Senhora Atalaia - Pré

Finalista 7 Maravilhas da Cultura PP; Publicação Montijo Hoje / / N. º 35 / / Agosto 2020. 

• Jornal Montijo Hoje 

Foram realizados os seguintes procedimentos relativos à edição de agosto: 

- Entrevistas através de videochamadas com cinco participantes no Especial Montijenses no 

Mundo. Elaborados textos das entrevistas; 

- Entrevista e texto da rubrica Entre Nós, com Tony Cassanelli; 

- Entrevista e texto da rubrica Montijo à Mesa, com o restaurante O Ninho; 

- Textos sobtre atividade municipal (cerca de 20 textos). 

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

- Procedimentos Administrativos para impressão, distribuição e embalamento. 

• Site Oficial 

Atualização de conteúdos GCRP 

Reuniões de Câmara - Atas n. º 15 de 2020. Agenda da reunião de câmara de 19 de agosto 

e 2 de setembro I Editais: 76 a 91 1 Vídeos: Exposição Através da Pele e Comemorações 

Dia da Cidade. 

Noticias - Renovação online da autorização de residência; "Através da pele": exposição de 

Tony Cassanelli; 7 Maravilhas da Cultura Popular - Vote 760 207 815 - Programa da RTP em 

direto do Montijo; Cancelamento - Reunião Câmara 5 agosto; Festa da Atalaia pré-finalista 

das 7 Maravilhas da Cultura Popular; Comemorações do 35. º Aniversário da Cidade; 

Zooarqueologia no período moderno: aula aberta; Ciclovia Montijo-Pinhal Novo inaugurada 

no Dia da Cidade; Festa da Atalaia na Semifinal Nacional - Ligue 760 207 815!; Câmara 

atribui verbas para educação; Câmara decreta alargamento de horários dos 
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estabelecimentos comerciais; Montijo Hoje \ \ Agosto 2020 com encarte "Estórias com 

História"; Aula aberta "Dos documentos aos ossos: Sarilhos Grandes ao longo dos séculos". 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas 

DGRH - Documentos de procedimentos concursais. Assembleia Municipal - Ata 9 de 2019 e 

Ata 1 e 2 de 2020; DSSPS - Atualização de noticias na área da Rede Social; GAP Despacho, 

edita e noticia sobre alargamento de horários dos estabelecimentos comerciais. 

Atualização de conteúdos entidades externas 

Projeto SANO - Noticias sobre aula aberta de zoorarqueologia e aula aberta de história. 

1 O. Comunicação Social 

• Press Releases 

Foram realizadas e enviadas 7 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Dia da Cidade (2); Cultura (1 ); Educação (1 ); 7 Maravilhas Cultura Popular (3). 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 19 de agosto e 2 de setembro aos 

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

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

e Regional. Apoio aos jornalistas que acompanharam a reunião. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de banner e anúncios sobre a Candidatura da Festa da Atalaia às 7 Maravilhas 

da Cultura Popular e a exposição Através da Pele. 

47 



11. Comunicação Interna 

• Gestão da Intranet 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 15 de 2020; Deliberações da reunião de câmara 

de 19 de agosto (num total de 14 documentos). Na área da Assembleia Municipal: atas n.º 

9 de 2019 e 1 e 2 de 2020. Noticias: "Através da pele": exposição de Tony Cassanelli; 7 

Maravilhas da Cultura Popular - Vote 760 207 815; Festa da Atalaia pré-finalista das 7 

Maravilhas da Cultura Popular; Comemorações do 35. º Aniversário da Cidade; Festa da 

Atalaia na Semifinal Nacional; Câmara decreta alargamento de horários dos 

estabelecimentos comerciais. Na área da Comunicação: Agenda de Eventos de Agosto e 

Montijo Hoje de Agosto. 

• Apoio ao Executivo Municipal 

Por solicitação da Vereadora Sara Ferreira, participação em diversos procedimentos 

relacionados com a candidatura da Festa da Atalaia às 7 Maravilhas da Cultura Popular. 

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 agosto: GCRP - Edição da Agenda de Eventos de 

setembro; Edição vídeo - entrevista ao artista Tony Cassanelli da exposição Através da Pele 

(Galeria Municipal); Ilustração página - Montijo Hoje; Candidatura 7 Maravilhas da Cultura 

Popular - Festa em Honra de Nossa Senhora da Atalaia [final regional]: 5 imagens de 

partilha; 6 imagens de partilha com os Cirios; Imagem para Emissão em direto RTP1; Pré

finalista - imagem para Outdoor 8x3m; Elaboração de anúncios - Diário do Distrito, rodapé 

/ Correio da Manhã, 6 imagens partilha facebook, instagram. Newsletter 7 Maravilhas CRM; 

Arte final flyer AS + Arte final cartaz; Tratamento/Redimensão Imagens diversas para 

lnstagram e Facebook. DCBJD - Destaque Facebook - Empréstimo Domiciliário Biblioteca 
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Municipal Montijo; Folheto digital sobre inscrições Piscina Municipal 2020/2021 e Destaque 

Facebook; CT JA - Há Dois Anos que não Corno Pargo: Arte final Mupi Paris JCDecaux, cartaz 

A3 e imagens para site. Posto de Turismo -Cartões para garrafas de vinho, design, 

impressão e dobragem. GP - Ciclovia Montijo - Pinhal Novo: Arte final para Placa 

permanente, Lisboa 2020/Portugal 2020 (Montijo Ciclável), arte final para Placa em pedra 

/Inauguração (Montijo Ciclável). 

12. Atelier Audiovisual 

Reportagens Vídeos: 

Elaboração de dois vídeos sobre as Festas da Atalaia, para o Concurso das 7 Maravilhas da 

Cultura Popular; Preparação do filme para evento online Hora do Conto, para o dia 5 de 

setembro; Gravação de urna aula aberta em sarilhos, do projeto SAND; Reportagem do 35. º 

Aniversário da Cidade; Exposição "Através da Pele" 1 Tony Cassanelli; Inauguração da 

Ciclovia Montijo-Pinhal Novo; 

Todos os vídeos estão online no youtube e f acebook. 

Reportagens Fotográficas: Reportagens fotográficas das iniciativas inseridas na agenda do 

executivo municipal; Reportagens fotográficas das obras em curso; Tratamento de fotos; 

Manutenção do arquivo fotográfico; Montagem e desmontagem de equipamento de som; 

Manutenção dos equipamentos audiovisuais; 

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

informação municipal (editais e cartazes). 
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GABINETE SANIDADE PECUÁRIA 
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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 

► Nada a salientar no âmbito deste item. 

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. 

Sanidade Animal 

3. Canil Municipal 
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» Gestão do canil municipal no que respeita a: (1) alimentação animal; (2) condições 

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

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

entradas e 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 = 58 Total de Saídas= 62 

Entrada de Cães Entrada de Gatos Saída de Cães Saida de Gatos 

37 21 46 16 

Entregas 13 18 

Capturas 24 03 

Nascimentos 00 00 

Adoções1 06 06 

Cedências2 25 09 

Reclamações 03 00 

Mortes 1, 06 01 
l 

Eutanásias 04 00 

Outros3 02 00 

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

definitiva, com um titular associado. 

20s animais contabilizados no item "Cedências" são animais encaminhados para 

acolhimento temporário, para associações e/ou um cuidador temporário. 
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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 Agosto 20 - Leishmaniose Canina. 

4. Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 

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

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

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

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

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

Freguesia e com os Serviços Veterinários Oficiais. 

❖ No periodo de referência: 

o 164 vacinas antirrábicas 

o 70 microchips 

Nota 1: por decisão da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (entidade 
coordenadora) a Campanha de Vacinação foi suspensa em janeiro de 2020, sendo que 
os trabalhos só iriam retomar até novo despacho para a realização da Campanha para 
2020; posteriormente, havendo indicação para o inicio da Campanha, esta voltou a ser 
suspensa atendendo às medidas de contingência impostas devido ao Covid-19; o número 
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de vacinas e de microchips apresentado diz respeito apenas ao número total de animais 
atendidos, desde julho de 2020, data de inicio de trabalhos. 

Nota 2: o número de vacinas e de microchips engloba os animais adotados do Canil 
Municipal. 

5. Intervenções Técnicas 

» Intervenção no âmbito do bem-estar animal e salvaguarda da saúde pública, em situações 

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

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

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

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

Saúde, (5) Delegação de Saúde. 

► Realização de várias vistorias para verificação de incómodos provocados por animais 

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

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

verificação de maus tratos a animais de companhia; ataque de animais, presença 

de equídeos em terrenos baldios "aparentemente" sem identificação de 

proprietário, solicitação de recolha de animais da via pública. 

A salientar: 

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

equinos. 

- Intervenção, em ações conjuntas com o Serviço Municipal de Proteção Civil, na 

contenção de equinos em circulação na via pública. 

- Eutanásia de equino em estado de agonia, no recinto do Mercado da Reforma 

Agrária, sem ser possível identificar e localizar o seu titular; logística de meios para 

recolha e eliminação do cadáver. 
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- Ação conjunta com os Bombeiros Voluntários do Montijo na tentativa de 

salvamento de um felino preso no interior de uma instalação abandonada. 

- Ação conjunta com a Guarda Nacional Republicada - Posto do Montijo em 

ocorrência sobre a situação de 25 canídeos, cujo titular apresentou dificuldade em 

manter os animais em sua posse. 

- Ação conjunta com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas na 

tentativa de captura de uma cobra, na Escola Básica Luís de Camões. 

- Recolha de cria de caprino na via pública, em ação conjunta com a Guarda 

Nacional Republicada - Posto do Montijo; cedência do animal a particular por não 

se identificar e localizar o titular do animal. 

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

no munidpio do Montijo. 

► 9 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 13 cadáveres. 

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

► Realização de 3 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. 
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► Referencia a 1 assalto às instalações do Canil Municipal, com o furto de um canideo 

de raça potencialmente perigosa, sem estragos materiais consequente. 

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

decisão de revogação de contratar no decorrer do procedimento de consulta prévia. 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

No período de 1 de junho a 31 de agosto o Gabinete Técnico Florestal lntermunicipal 

efetuou os seguintes trabalhos: 

Atividades 

1. Verificação de terrenos dos proprietários que foram notificados de realizar a limpeza de 

faixa de gestão de combustível de acordo com a legislação em vigor. 

A Técnica do GTF juntamente com o Coordenador da Fiscalização Municipal fizeram a 

verificaram dos terrenos que foram alvo de notificação. 

2.Reuniões 

A técnica no mês junho a agosto esteve presente em reuniões no Município de montijo: 

• Assuntos relacionados com a defesa da floresta; 

• Assunto relacionados com notificações a proprietários de limpeza de faixas de 

gestão de combustível. 

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

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

Dia 5 de junho atécnica do GTF participou numa reunião com o Sr. Presidente da Câmara, 

a GNR e a Fiscalização cujo assunto foi a limpeza de terrenos que se inserem no decreto 

lei 124/2006 de 28 junho na sua atual redação. 

Dia 13 de Agosto atécnica do GTF participou numa reunião com a Srª Vice-Presidente 

da Câmara S~ Vereadora Clara Silva, O Sr° Vereador Ricardo Bernardes, A Chefe de Divisão 

Divisão , Drª susana Rodrigues, o Coordenador da Fiscalização e o Colega da DOSUA EngºLuis 

Ferreira, cujo assunto foi a limpeza de terrenos que se inserem no decreto lei 124/2006 de 
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28 junho na sua atual redação, como poderemos fazer para evitar os autos de 

contraordenação. 

A técnica no mês de junho a agosto esteve presente em reuniões no Municipio de Alcochete: 

• Assuntos relacionados com a defesa da floresta; 

• 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). 

3. Reuniões externas 

No dia 2 junho a técnica do GTF participou na reunião da Comissão Distrital de Defesa da 

Floresta Contra incêndios cujo assunto era aprovação do Plano Distrital de Defesa da 

Floresta, o mesmo foi aprovado por unanimidade 

4. Apoio ao Munícipe 

Esclarecimentos e aconselhamento a munícipes relativos á defesa da floresta 

5. Apoio aos Munícipes das freguesias do municipio de Montijo e de Alcochete na introdução 

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

das mesmas, seguindo todas as regras de segurança. 

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

dezembro: 

Montijo - 28 

Alcochete - 25 
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7. Apoio técnico á Comissão lntermunicipal de Defesa da Floresta 

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

8. Apoio técnico ao Serviço Municipal de Proteção Civil do Montijo. 

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

9. 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 junho de 2020 a agosto de 2020, os seguintes 

processos: 

Junho de 2020 

Processos Tipo A - 14 processos 

Processos Tipo B - 5 processos 

Processos Tipo 1 - 1 processo 

Foram emitidas 1 O Licenças de Utilização 

Foram emitidas 6 Licenças de Construção 

Julho de 2020: 

Processos Tipo A - 10 processos 

Processos Tipo B - 7 processos 

Processos Tipo 1 - 7 processos 

Foram emitidas 17 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 2 Licenças de Construção 

Agosto de 2020: 

Processos Tipo A - 6 processos 

Processos Tipo B - 2 

Processos Tipo 1 - 2 

Foram emitidas 8 Licenças de Utilização 

Foram emitidas 6 Licenças de Construção 

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

Processos tipo "B" - Construção/alteração/ampliação - (comunicação 
Prévia) 
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DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE E 

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

ASSUNTOS DIVERSOS ELABORADOS NO GABINETE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

ASSUNTOS DIVERSOS ELABORADOS NO GABINETE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

Ofícios 

Informações 

Fax 

Atendimentos a Munícipes referente a diversas reclamações 

Notificações para limpeza de terrenos 

Propostas para a Reunião de Câmara 

Colocação dos Procedimentos na Plataforma VortalGov 

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

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

do Afonsoeiro 

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

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

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

F-51 /2020 - Reabilitação de Edifícios do Bairro da Caneira 

Abertura das Propostas na Plataforma VortalGov 

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

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

do Afonsoeiro 

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

F-43/2020 - Arranjos exteriores na Urbanização do Moinho e Bela Vista 
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F-49/2020 - Requalificação da Praça 1. º de Maio e Largo do Guitarrista 

F-51 /2020 - Reabilitação de Edifícios do Bairro da Caneira 

Adjudicação e Pedido de Documentos de habilitação 

F-51 /2019 - Casa da Música Jorge Peixinho 

Divulgação dos Documentos de habilitação 

F-51 /2019 - Casa da Música Jorge Peixinho 

Aprovação da Minuta do Contrato 

F-51 /2019 - Casa da Música Jorge Peixinho 

Auto de Receção Provisória 

F-28/2018 - Recuperação de Edifício Quartel da PSP - Montijo 

F-31 /2018 - Recuperação de Pavimentos na Rua da Agricultura - Faias - União das 

freguesias de Pegões 

F-38/2018 - Montijo Ciclável e Reconversão da Linha do Caminho de Ferro 

F-09/2019 - Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2019 

F-11/2019 - Conservação de Edifício Centro Social Polivalente do Esteval - Montijo 

F-21 /2019 - Construção de Três Grupos de Ossários no Cemitério Municipal S. Sebastião 

Conta Final e Relatório Final no BaseGov 

F-28/2018 - Recuperação de Edifício Quartel da PSP - Montijo 

F-31 /2018 - Recuperação de Pavimentos na Rua da Agricultura - Faias - União das 

freguesias de Pegões 

F-38/2018 - Montijo Ciclável e Reconversão da Linha do Caminho de Ferro 
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F-09/2019 • Empreitada de Trabalhos Diversos no Concelho/2019 

F-11 /2019 • Conservação de Edifício Centro Social Polivalente do Esteval - Montijo 

F-21 /2019 • Construção de Três Grupos de Ossários no Cemitério Municipal S. Sebastião 

Liberação Parcial da Caução 

F-35/2018 - Regularização do Campo de Futebol do Afonsoeiro e Bairro do Areias 

Editais - Alteração de Trânsito 

N. º 68/2020 - Rua do Cemitério - Freguesia Sarilhos Grandes 

N.º 89/2020 - 7 Maravilhas 

Demarcação de lugar público para veiculos mobilidade condicionada 

Joaquim Manuel Santos Couves 

Demarcação de lugar público para tomada e largada de crianças 

Cristina Silva 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS 

Abertura de processos 

Processo N. º 30/2020 

Processo N. º 31 /2020 

Processo N.º 32/2020 

Processo N. º 33/2020 

Processo N. º 34/2020 

Processo N. º 35/2020 
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Processo N. º 36/2020 

Processo N. º 37 /2020 

Processo N. º 38/2020 

Processo N.º 39/2020 

Processo N.º 40/2020 

Processo N.º 41/2020 

Processo N.º 42/2020 

Processo N. º 43/2020 

Processo N. º 44/2020 

Processo N.º 45/2020 

Processo N.º 46/2020 

Processo N. º 47 /2020 

Ofícios aos proprietários 

Processo N. º 47 /2019 

Processo N.º 50/2019 

Processo N.º 58/2019 

Processo N.º 59/2019 

Processo N.º 64/2019 

Processo N.º 65/2019 

Processo N. º 06/2020 

Processo N.º 08/2020 

Processo N.º 10/2020 
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Processo N. º 11 /2020 

Processo N.º 16/2020 

Processo N. º 17 /2020 

Processo N. º 19 /2020 

Processo N.º 20/2020 

Processo N. º 22/2020 

Processo N. º 30/2020 

Processo N.º 31 /2020 

Processo N. º 34/2020 

Processo N. º 35/2020 

Processo N.º 36/2020 

Processo N. º 38/2020 

Processo N.º 40/2020 

Diversos 
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Processo N. º 01 /2017 - Alfandega - Oficio 

Processo N. º 31 /2018 - Alfandega - Oficio 

Processo N.º 05/2019 -Alfandega - Oficio 

Processo N.º 62/2019 - Alfandega - Oficio 

Processo N. º 32/2020 - Alfandega - Oficio 

Processo N.º 10/2020 - Reserva Propriedade - Oficio 

Processo N. º 20/2020 - Reserva Propriedade - Oficio 

Processo N.º 50/2019 - Apreensão - Oficio 
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Processo N. º 08/2020- Penhora - Ofício 

Processo N. º 30/2020 - Penhora - Ofício 

Processo N. º 34/2020 - Penhora - Ofício 

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

Edital nº 92/2020 

Processo nº 47 /2019 

Processo nº 50/2019 

Processo nº 58/2019 

Processo nº 64/2019 

Processo nº 65/2019 

Processo nº 06/2020 

Processo nº 08/2020 

Processo nº 10/2020 

Processo nº 11 /2020 

Processo nº 16/2020 

Processo nº 20/2020 

Processo nº 30/2020 

Processo nº 31 /2020 

Processo nº 35/2020 

Comunicação á ESPAP 

Processo nº 33/2015 

Processo nº 31 /2017 
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Processo nº 32/2017 

Processo nº 06/2018 

Processo nº 12/2018 

Processo nº 15/2018 

Processo nº 16/2018 

Processo nº 21 /2018 

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 

Processo nº 17 /2019 

Processo nº 21 /2019 

Processo nº 25/2019 

Processo nº 25A/2019 

Processo nº 26/2019 
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Processo nº 28/2019 

Processo nº 29/2019 

Processo nº 34/2019 

Processo nº 36/2019 

Processo nº 39 /2019 

Processo nº 42/2019 

Processo nº 45/2019 

Processo nº 53/2019 

RELA TÓRIO - SECTORES 
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- Fornecimento e montagem de corrimão e de grade em ferro e portão para o Infantário "O 

Saltitão" 

- Aquisição de material de desgaste para o Setor de Carpintaria 

- Reparação de semáforos na E.N. 5 - Alto Estanqueiro 

- Reparação de semáforos no Afonsoeiro 

- Aquisição de 2 sopradores para a Higiene Urbana 

- Colocação de guardas metálicas na Rua Vasco da Gama 

- Fornecimento e colocação de grelha em ferro na vala das águas pluviais, junto à prisão 

- Reparação Semáforos: Rua Miguel Pais/Rua José Joaquim Marques, Av. Pedro 

Nunes/ Av.Zeca Afonso e Rua das Forças Armadas 

- Reparação do Elevador da Junta de Freguesia de Montijo 

- Recolha de lixo grosso nas freguesias de Canha e Pegões 

- Recuperação do sistema de iluminação do jardim na Atalaia 
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I 

- Acompanhamento e atribuição de tarefas à Estagiária a exercer funções por teletrabalho. -
Preparação de Atividade Online sobre Insetos Polinizadores; 

- Preparação de proposta para a Semana Europeia da Mobilidade 2020; 

- Projeto PeddyApp - Apoio ao lançamento do Projeto que está a ser seguido pela S. Energia 
(recolha de dados informativos); 

- Divulgação de atividades propostas no âmbito da Comemoração do Dia Mundial do 
Ambiente nas redes sociais e no site oficial da CMM. 

- Divulgação de trabalhos realizados pela estagiária na Pagina oficial da CMM. 

- Atualização dos conteúdos da página web - temas- inserido na página da Casa do Ambiente 
do site da CMM. 

-Elaboração de conteúdos da Agenda de Setembro - Casa do Ambiente; 

- Inscrição Semana Europeia da Mobilidade 1 "Emissões Zero - Mobilidade parta todos" 1 16 
a 22 de setembro 2020; 

- Preparação de ações a divulgar na Semana Europeia da Mobilidade - Ação 1 - Promoção 
de Bicicleta e Ação2- Cultura e Ambiente; Acompanhamento e articulação das tarefas de 
divulgação com o GCM; 

- Brigada Ruas Limpas - Ação com grupo de 1 O alunos do ATL Back To School (saída na zona 
do Parque Municipal no dia 3 de agosto) 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Edulux 

Projeto Concluído. 

A candidatura PPEC da S.Energia, 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 TB e de sistema 
para medição (online) do consumo geral dos edifícios de intervenção para avaliação das 
poupanças. 

A S. Enenzia apresentou os resultados do projeto: 
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Em termos financeiros a implementação deste projeto, ao longo de 3 anos (2017-2019), 
representou um investimento total de 310.665,34€, sendo financiado a 68% no âmbito do 
Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de energia elétrica (PPEC), aprovado pela 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). 

Para os concelhos da área de intervenção da S. ENERGIA, esta é uma medida que se 
enquadra no Pacto de Autarcas de cada um dos municípios, e com a qual se atingiu uma 
redução total de consumo elétrico de 651.875 kWh/ano, originando uma redução emissões 
anuais de 235,7 t C02. 

- No Montijo substituiram-se 3.194 lâmpadas em 20 escolas do 1 º Ciclo e Jardins de 
Infância, atingido 217.147 kWh/ano de poupança de energia, graças a 71,9% de 
redução de consumo, o que se traduz numa poupança anual de 25. 710 € e evita a 
emissão de 78 toneladas de C02 por ano. 

PACTO DE AUTARCAS CLIMA E AMBIENTE 

Realização de trabalhos para preparação de submissão de novo Pacto de Autarcas - PAESC. 

Elaboração de conteúdos em análise a integrar no Plano - Medidas e ações e caracterização 
territorial. 

Realização da 7ª e 8ª Reuniões com o GT por videoconferência. 

Outras atividades 

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

- Levantamento dos equipamentos da Casa do Ambiente 

GERAL 

- Apoio à Divisão de Educação em 2 ações de sensibilização relativo a boas práticas nas 
cozinhas das escolas com vista à pandemia. 

- Apoio a diversas ações de testes de covid. 

- Questões de munícipes. 
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Notas: neste relatório não são referidos trabalhos e funções restritas à técnica Vanessa 
Gingeira, como elemento integrante no Grupo de Trabalho dos Fundos Comunitários (desde 
novembro de 2017), do Grupo de Trabalho Metropolitano de Mobilidade e transportes, como 
representante do Município no GT criado no âmbito do Despacho n. º11382/2017, com o 
objetivo de promover o estudo de um corredor de transportes públicos em sitio próprio, 
em complemento e conexão com o sistema em operação na fase 1 do Metro Sul do Tejo, 
assim como todo o trabalho realizado no âmbito dos procedimentos concursais a decorrer 
do qual é membro de júri. 

Mais se acresce que as tarefas desempenhadas no âmbito do controlo e acompanhamento 
do Serviço de Transportes Públicos são realizadas pela Técnica Vanessa Gingeira e pelo 
técnico Luis Ferreira (técnico que não pertence ao serviço da Casa do Ambiente), pelo que 
também não são contempladas neste relatório. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA 
SAÚDE 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA SAÚDE 

KONT'@RTE - E7G 

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" 

Envolvidos um total de 109 individuos únicos, 54 participantes diretos e 55 participantes 
indiretos, dos quais 9 crianças e jovens e 45 familiares num total em 158 sessões, 131 
presenciais e 27 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 Atividades Regular_ 1 de julho a 31 de agosto 
2020: 

Medidas Atividades Participantes 

Espaço Psicopedagógico 29 

Formação TIC 25 

1 - Educação Formação e 
Qualificação Psicomotricidade 25 

Kont@rte Online 4 

Radio Movimento 9 

Espaço Psicossocial 41 

Ili - Dinamização Comunitária, Programa de Férias 38 
Participação e Cidadania 

Oficina de Expressões 26 

Sessões 

20 

12 

15 

5 

4 

21 

36 

18 
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Entre 20 de março e 30 de junho_ 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 

resposta social e de saúde. Realização de sessões da radio on-line. Equipa em 

teletrabalho. 

Medidas Atividades Participant 
es 

Ili - Dinamização Vencer o COVID 109 
Comunitária, Participação e 
Cidadania 

Gabinete Sénior 

Cartão Municipal Sénior - 8 pedidos/ 1 ª vez 

- 38 renovações 

Projeto de envelhecimento ativo Academia Sénior de Atalaia e Alto 
Estanqueiro/ Jardia 
Durante o mês de junho realizaram-se atendimentos, pelos seguintes motivos: 

Motivos Atendimentos 
Matricula 

Inscrições nas disciplinas 

Inscrições nas atividades extracurriculares 

Informações 10 

Pagamento 

Lista de espera 

Anulação de disciplina 

Sessões 

27 
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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 atendimento 

Academia sénior 
Telefone 
Exterior 

Total 

10 

Atendimentos 

1 
9 
o 
10 

Número Residentes • 
total de H M 
Inscritos 

PegGes tanha Landelra 

Total= 126 36 90 99 25 2 

*freguesia 

Durante o mês de Julho realizaram-se atendimentos, pelos seguintes motivos: 

Motivos Atendimentos 

Matricula 

Inscrições nas disciplinas 

Inscrições nas atividades 
extracurriculares 

Informações 295 

r 
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Pagamento 

Lista de espera 

Anulação de disciplina 

Anulação de matricula 

Inscrição no BLV 

Processo administrativo 

Pedido de transporte * 
TOTAL 
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295 

*Este item pertence unicamente as academias. 

Local do atendimento Atendimentos 

Academia sénior 
Telefone 295 
Exterior 31 

Total 326 

Numero total de Residentes • 
inscritos H M Montijo Atalaia e Alto- Pinhal 

Estanqueiro/ Jardla Novo 
Total - 82 25 57 18 56 6 

*freguesia 

Participação nas aulas 

Atividades extracurriculares Tema Total 

Alcochete 

2 

de 
discentes 

AS ATIVIDADES FORAM CANCELADAS DEVIDO A 
PANDEMIA COVID - 19 
Atelier Solidário - construção de máscaras para a CMM 2 
e para a União de Freguesias 
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Voluntários à Janela (várias visitas ao logo do mês) 

TOTAL 

31 

33 

Projeto de envelhecimento ativo - Projeto Junto de si - Academia Sénior de Pegões e 
Canha 
Durante o mês de junho realizaram-se atendimentos, pelos seguintes motivos: 

Motivos Atendimentos 

Matricula 

Inscrições nas disciplinas 

Inscrições nas atividades extracurriculares 

Informações 52 

Pagamento 

Lista de espera 

Anulação de disciplina 

Anulação de matrícula 

Inscrição no BLV 

Processo administrativo 

Pedido de transporte * 

Renovação de Matricula 

TOTAL 52 

*Este item pertence unicamente às academias. 

Local do atendimento Atendimentos 

Academia sénior o 
Telefone 50 
Exterior 2 

Total 52 
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Número total 
de inscritos H M 

Total= 126 36 90 

*freguesia 

Dlsdpltnas 

Música 
Informática Pegões 
Informática Canha 
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Residentes • 
Pegões Canha Landetr 

a 
99 25 2 

Participação nas aulas 

Sessões realizadas Total de 
discentes 

Animação Desportiva e Cognitiva em 
Pegões 
Animação Desportiva e Cognitiva em 
Canha 
Artes Decorativas 
Teatro 

Macramé 
Língua Portuguesa 
Oficina de Leituras Animadas 
Cidadania 
Saúde e Bem-estar Canha 
Saúde e Bem-estar Pegões 
Judo Adaptado 
Yoga do Riso 
Ginástica 
Yoga do riso online 4 20 
Sessão de leituras partilhadas online 4 32 
Voluntários á Janela 14 14 

TOTAL 22 66 

Atlvtdades I disciplinas Total de partfdpantes 

Atividades extracurriculares AS ATIVIDADES FORAM CANCELADAS DEVIDO A 
PANDEMIA COVID - 19 

Disciplinas AS AULAS FORAM CANCELADAS DEVIDO A 
PANDEMIA COVID - 19 

Aulas online 52 
Voluntários á janela 14 

TOTAL 66 
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Durante o mês de julho realizaram-se atendimentos, pelos seguintes motivos: 

Motivos Atendimentos 

Matricula 

Inscrições nas disciplinas 

Inscrições nas atividades extracurriculares 

Informações 48 

Pagamento 

Lista de espera 

Anulação de disciplina 

Anulação de matricula 

Inscrição no BLV 

Processo administrativo 

Pedido de transporte * 

Renovação de Matricula 

TOTAL 48 

*Este item pertence unicamente às academias. 

Local do atendimento Atendimentos 

Academia sénior 6 
Telefone 35 
Exterior 7 

Total 48 

Número Residentes • 
total de H M Peg6es c.nha Landetra 
tnsaitos 

Total= 126 36 90 99 25 2 

*freguesia 
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Participação nas aulas 

Disciplinas Sessões realizadas Total de discentes 

Música 
Informática Pegões 
Informática Canha 
Animação Desportiva e Cognitiva 
em Pegões 
Animação Desportiva e Cognitiva 
em Canha 
Artes Decorativas 
Teatro 
Macramé 
Lingua Portuguesa 
Oficina de Leituras Animadas 
Cidadania 
Saúde e Bem-estar Canha 
Saúde e Bem-estar Pegões 
Judo Adaptado 
Yoga do Riso 
Ginástica 
Yoga do riso online 
Sessão de leituras partilhadas 
online 
Voluntários á Janela 7 12 

TOTAL 7 12 

Attvfdades I dfsctplinas Total de ~dpantes 

Atividades extracurriculares AS ATIVIDADES FORAM CANCELADAS DEVIDO A 
PANDEMIA COVID - 19 

Disciplinas AS AULAS FORAM CANCELADAS DEVIDO A 
PANDEMIA COVID - 19 

Aulas online Periodo de ferias 
Voluntários á janela 12 

12 
TOTAL 

Durante o mês de agosto realizaram-se atendimentos, pelos seguintes motivos: 
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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 * 

Renovação de Matricula 

TOTAL 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Atendimentos 

10 

10 

*Este item pertence unicamente às academias. 

Local do atendimento Atendimentos 

Academia sénior 1 
Telefone 9 
Exterior o 

Total 10 

Número Residentes • 
total de H M Peg6es Canha Landefra 
Inscritos 

Total= 126 36 90 99 25 2 
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Promoção da Igualdade de Género I Espaço Informação Mulheres 

• Atendimentos: 

- Total de atendimentos mês - 6 
- Novas utentes - 1 
- Motivo de procura: Violência; Acesso a Direitos Sociais e Carência Económica/ Apoio 

Alimentar 

Promoção da Interculturalidade I Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 
(CLAIM) 

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

- Total atendimentos mês - 78 
- Novos utentes - 17 
- Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional (renovação de 

Título de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de Título de Residência -
Art. º 88 n. º 2 e Art. º 89 nº 2); Nacionalidade; Trabalho; Reagrupamento Familiar; Cidadãos 
da U.E. 

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

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

- Total atendimentos mês - 79 
- Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional (renovação de 

Título de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de Título de Residência -
Art. º 88 n. º 2 e Art. º 89 nº 2); Reagrupamento Familiar; Concessão de Residência 
Permanente para cidadãos da U.E.; Desemprego; Nacionalidade; Segurança Social (acesso 
a apoios sociais); necessidade de Apoio Alimentar; acesso à Saúde; Credencial de Registo 
de Menores. 

• Atividades: 
- Reunião via Plataforma Zoom, com representante da AFPDM - Escola Profissional do 
Montijo, no âmbito da implementação do PMIM - Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes do Montijo. - dia 02 de junho. 
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- Reunião via Plataforma Zoom, com representante do Agrupamento de Escolas Poeta 
Joaquim Serra, no âmbito da implementação do PMIM - Plano Municipal para a Integração 
de Migrantes do Montijo. - dia 04 de junho. 

- Aprovação por unanimidade da proposta do PMIM - Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes do Montijo (2020-2022) pela Assembleia Municipal do Montijo - dia 22 de junho. 

Promoção da Igualdade de Género I Espaço Informação Mulheres 

■ Atendimentos: 
- Total de atendimentos mês - 2 
- Novas utentes - O 
- Motivo de procura: Violência; Acesso a Direitos Sociais e Carência Económica/ Apoio 

Alimentar 

■ Atividades: 
- Reunião Equipa para a Igualdade na Vida Local - Sala Multiusos da Quinta do Saldanha, 
dia 09 de julho. 

Promoção da Interculturalidade I Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 
(CLAIM) 

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

- Total atendimentos mês - 77 
- Novos utentes - 16 
- 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); Cidadãos da U.E.; Reagrupamento Familiar; Nacionalidade; 
Saúde; Trabalho. 

- Principais Nacionalidades: Brasil, Angola, Roménia, Nepal, Moldávia. 

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

- Total atendimentos mês - 102 
- Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional (prorrogação de 

permanência, 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); Acesso à Saúde; 
Reagrupamento Familiar; Concessão de Residência Permanente para cidadãos da U.E.; 
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Procura de Emprego; Nacionalidade; Segurança Social (acesso a apoios sociais); 
necessidade de Apoio Alimentar. 

• Atividades: 
- Reunião telefónica, com representante do Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, 
no âmbito da implementação do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do 
Montijo. - dia 28 de julho. 

Rede Social e Montijo Saudável 

- Reunião Núcleo Executivo do CLASS - dia 07 de julho, via plataforma Teams. 

- Reunião de Plenário do CLASS - dia 13 de julho, via plataforma Teams. 

Promoção da Igualdade de Género/ Espaço Informação Mulheres 

• Atendimentos: 
- Total de atendimentos mês - O 
- Novas utentes - O 
- Motivo de procura: 

Promoção da Interculturalidade I Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 
(CLAIM) 

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

- Total atendimentos mês - 28 
- Novos utentes - 8 
- Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional (renovação de 

Titulo de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de Titulo de Residência -
Art.º 88 n.º 2 e Art.º 89 nº 2); Reagrupamento Familiar; Cidadãos da U.E.; Acesso à 
Educação. 

- Principais Nacionalidades: Brasil, Angola, Roménia, Índia. 

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

- Total atendimentos mês - 56 
- Motivos de Procura mais frequentes: Permanência em território nacional (renovação de 

Titulo de Residência, Manifestações de Interesse para obtenção de Titulo de Residência -
Art. º 88 n. º 2 e Art. º 89 nº 2); Reagrupamento Familiar; Concessão de Residência 
Permanente para cidadãos da U.E.; Desemprego; Nacionalidade; Segurança Social (acesso 
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a apoios sociais); necessidade de Apoio Alimentar; acesso à Saúde; Credencial de Registo 
de Menores. 

Gabinete Psicologia e Terapia Familiar 

Atendimentos telefónicos - 308 

Ação Social 

- Realizaram-se 713 atendimentos 

Loja Social: 

Na Loja Social, na vertente atendimentos, temos 17 atendimentos em junho, 39 em julho 
e 29 em agosto. 
Corr~spondendo os mesmos a 124 adultos; 134 crianças. 

Doações: 
De particulares, sentiu-se um aumento significativo. 

No que se refere às doações das superfícies comerciais, tivemos uma no mês de agosto. 

Quanto ao BLV, tivemos 2 novas inscrições. 

Habitação Social 

- Realizaram-se 15 intervenções em habitações 

- Realizaram-se 15 atualizações de rendas 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

JUNHO 

Entradas - O 
Saídas - 1 Técnico Superior (DOSUA) - Aposentação 

1 Assistente Operacional (DOSUA - Setor Cemitérios) - Aposentação 
1 Assistente Operacional (DOSUA/UMADHUEV / Jardins) - Aposentação 
1 Assistente Operacional (DE/Pessoal Não Docente) - Aposentação 
1 Técnico Informática - Pedido de cessação de mobilidade entre órgãos 
1 Assistente Operacional - Concluiu periodo experimental com sucesso noutra 

Entidade 

JULHO 

Entradas - O 
Saídas- O 

AGOSTO 

Entradas - 1 Assistente Operacional - Regresso de Mobilidade entre Órgãos 
Saídas- 1 Assistente Operacional (DE/Pessoal Não Docente) - Aposentação 

1 Técnico Superior - Mobilidade entre Órgãos 
2 Assistente Operacionais - Periodo experimental noutra entidade 

CONTRA TO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO CERTO 

JUNHO 

Entradas - 2 Assistentes Técnicos (Medidor Orçamentista) - DOSUA 
Saídas - O 

JULHO 

Entradas - O 
Saídas- O 

AGOSTO 

Entradas - 1 Assistente Operacional - DPTU 
Saídas- O 
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CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO INCERTO 

JUNHO 

Entradas - O 
Saídas - O 

JULHO 

Entradas - 3 Técnicos Superiores (Projeto Idade+) - DDSPS 
Saídas - O 

AGOSTO 

Entradas - O 
Saídas- O 

JUNHO 

Entradas - O 
Saídas - O 

CONTRA TOS EMPREGO-INSERÇÃO 

Candidaturas apresentadas - O 

JULHO 

Entradas - O 
Saídas - O 
Candidaturas apresentadas - O 

AGOSTO 

Entradas - O 
Saídas - O 
Candidaturas apresentadas - 2 

CONTRA TOS EMPREGO- INSERÇÃO + 

JUNHO 

Entradas - 7 
Saídas - O 
Candidaturas apresentadas - O 
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Saídas - O 
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Candidaturas apresentadas - O 

AGOSTO 

Entradas - O 
Saídas - O 
Candidaturas apresentadas - 1 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

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 junho, 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)', procedeu-se à tramitação do Ajuste Direto n. 0 50/2020 referente ao 

fornecimento e montagem de equipamentos informáticos, nomeadamente a publicação e 

envio de convite à empresa BigSpot Lda. (2 de junho), a abertura e análise de propostas (8 

de junho) e subsequente proposta de adjudicação pelo valor de 18.893,09€ + IVA. O 

contrato foi assinado dia 1 de julho. 

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 junho, diversos atendimentos sociais a famílias de alunos 

previamente referenciados pelas escolas que frequentam. Devido à pandemia da covid-19, 

a grande maioria dos atendimentos sociais efetuados no mês de junho foi feita de forma 

não presencial (por telefone), embora alguns atendimentos tenham sido presenciais. As 

referidas técnicas mantiveram também contacto permanente com os docentes dos alunos 

em acompanhamento social e estabelecida a articulação com diversas entidades na área 

da saúde, da educação e da segurança social, para além da CPCJ. 

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 tal como reportado no relatório anterior, a suspensão das 

atividades letivas presenciais determinou a impossibilidade de levar a cabo a concretização 
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e apresentação pública dos projetos de empreendedorismo social que se encontravam a 

ser desenvolvidos pelas turmas. Assim sendo, o momento de apresentação pública dos 

projetos, previsto para o mês de junho, foi substituído pela dinamização de uma sessão 

não presencial por cada um dos docentes envolvidos. Estas sessões decorreram nos dias 2 

e 3 de junho, na plataforma Teams. Participaram no total das duas sessões 16 docentes. O 

envio do trabalho final po cada um dos docentes foi efetuado entre os dias 6 e 8 de junho. 

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', e tal como 

reportado no relatório anterior, a suspensão das atividades letivas presenciais determinou 

a impossibilidade de dar continuidade a concretização do projeto Cidadania é o meu 

SuperPoder nas 18 turmas envolvidas nos moldes previstos. Considerando o exposto e a 

possibilidade de utilização dos meios digitais nos processos de trabalho, foi realizada uma 

reunião na plataforma Teams entre a responsável operacional do projeto CRIA, as técnicas 

desta Autarquia afetas ao projeto e as coordenadoras dos sete estabelecimentos de ensino 

envolvidos na medida, com o objetivo de refletir sobre o trabalho desenvolvido, partilhar 

perceções sobre as sessões implementadas, obter feedback dos alunos, recolher as 

experiências mais impactantes, entre outros. 

Na sequência das reuniões de acompanhamento realizadas, foi solicitado aos docentes o 

preenchimento de um questionário de avaliação que teve como objetivo conhecer o grau 

de satisfação dos mesmos relativamente ao Projeto e à sua implementação na turma 

respetiva, durante o ano letivo 2019/2020. Após devolução dos questionários pelos 

docentes, foi efetuada a análise estatística das respostas dadas, tendo sido obtido um 

índice de satisfação igual a 100%. 

Rede escolar e pré-escolar 

No âmbito da preparação da rede escolar do próximo ano letivo, e na sequência da 

publicação, pela DGFP, na plataforma eletrónica VortalGov, do procedimento de concurso 

público n. º55/2020 referente à aquisição do serviço de aluguer de construções modulares 

para viabilizar o funcionamento de salas de aulas de 1 º ciclo no ano letivo de 2020-2021, 

nomeadamente uma sala de aulas na EB Areias e outra na EB Liberdade, no mês de junho, 

procedeu-se à abertura e análise de propostas e à elaboração do relatório preliminar. 

Apetrechamento Escolar 
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Também no âmbito da preparação do próximo ano letivo, no dia 25 de junho, foi publicado 

pela DGFP, na plataforma eletrónica VortalGov, o procedimento de consulta prévia 

n. º49/2020 referente ao fornecimento e montagem de mobiliário escolar para os 

estabelecimentos de ensino do concelho de Montijo, nomeadamente, 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. O preço base do procedimento é 27.792,07€. 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de junho indica que foram entregues 110 

requisições individuais aos alunos dos 11. º e 12. º anos de escolaridade e dos 2. º e 3. º anos 

dos cursos de dupla certificação do ensino secundário que retomaram o ensino presencial 

no passado dia 18 de maio. 

No mês de junho, foram ainda publicitados, junto dos interessados, os procedimentos 

inerentes à realização de inscrições para obtenção de transporte escolar no ano letivo 

2020/2021. 

Ação Social Escolar 

Com o objetivo de preparar a concessão de apoios em matéria de ação social escolar no 

ano letivo 2020/21, no dia 25 de junho, a Divisão de Educação deu inicio ao estudo 

socioeconómico da população pré-escolar e do 1 º CEB para aquele ano, em conformidade 

com o previsto nas Normas aplicáveis à utilização de refeitórios escolares, à ação social 

escolar no 1 º ciclo do ensino básico e à redução das comparticipações familiares nos 

serviços de apoio à f amilia na educação pré-escolar. 

Leite Escolar 

Como foi reportado anteriormente, em março, a Câmara Municipal elaborou uma 

candidatura ao regime de concessão do apoio comunitário (designado por "Regime 

Escolar") estabelecido pelo artigo 102.º do Regulamento (CE) 1234/2007, do Conselho, de 

22 de outubro, entretanto revogado e substituído pelo Regulamento (UE) 1308/2013, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro. A candidatura destina-se à 

obtenção de apoio comunitário à distribuição de leite de consumo do código NC 0401 e da 

sua variante sem lactose, nos estabelecimentos de educação pré-escolar e escolar do 1° 

ciclo do ensino básico do município, através do IFAP (Instituto de Financiamento da 
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Agricultura e Pescas, IP), tendo em conta o estabelecido pela Portaria nº 113/2018 de 30 

de abril. 

Neste âmbito, no mês de junho, a Autarquia elaborou e remeteu ao IFAP o Relatório Final 

da execução da candidatura e submeteu o pedido de pagamento do apoio comunitário 

relativo ao 2º período letivo. Uma vez que, devido à situação de pandemia da covid-19, as 

atividades letivas e não letivas presenciais nos jardins de infância e escolas de 1 º ciclo do 

ensino básico foram suspensas a partir do dia 16 de março, não será apresentado pedido 

de pagamento relativo ao 3° período letivo. 

Refeitórios Escolares 

No mês de junho, foram servidos 2.814 almoços e 1.023 merendas a crianças da educação 

pré-escolar. Foram ainda servidos 51 almoços e 30 merendas a alunos participantes em 

atividades promovidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação, no âmbito da 

Componente de Apoio à Família para alunos de 1 º ciclo. 

No mês de junho, foi solicitada a abertura de procedimento para celebração de 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 de Montijo, ao abrigo do Acordo Quadro n. º001 /CP /2017 - Lote 4, celebrado pela 

AML. 

Foi ainda solicitada a abertura de procedimento para celebração de contrato para aquisição 

do serviço de reparação dos equipamentos industriais avariados nos refeitórios de 

estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar e do 1 º ciclo do ensino, dos 2º e 3º 

ciclos e do ensino secundário do Concelho. 

Foi também tramitado o procedimento de Consulta Prévia n. º51 /2020, relativo à 

celebração de contrato de fornecimento e montagem de equipamentos industriais para os 

refeitórios escolares do município de Montijo (publicação do procedimento em 22 de junho 

e abertura de propostas em 26 de junho). 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
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No âmbito da parceria entre a Câmara Municipal do Montijo e a Banda Democrática 2 de 

Janeiro, e tendo em conta que a pandemia de COVID-19 determinou a suspensão das 

atividades nas escolas de 1° ciclo, no mês de junho, foram disponibilizados diversos novos 

vídeos no 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 vídeos 

educativos. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 

Como foi referido no relatório anterior, no mês de maio, foi criado um canal no youtube, 

designado 'LAM em Casa', para apresentação de vídeos divulgativos deste espaço e das 

suas principais potencialidades. Neste âmbito, durante o mês de junho, foram produzidos 

e disponibilizados no canal os seguintes novos vídeos: 'Dia Mundial da Criança' (publicado 

a 1 de junho), 'Geocaching' (publicado a 5 de junho), 'O ciclo do leite' (publicado a 19 de 

junho), 'Estórias com História' (publicado a 22 de junho) e 'Atividade Física' (publicado a 

25 de junho). Este último vídeo refere-se à aula síncrona de expressão motora realizada 

por um docente da EB Liberdade, no mês de maio, a qual partiu da obra 'Ginástica 

Animalástica' do PNL. 

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 chefe da Divisão de 

Educação esteve presente numa reunião do Conselho Geral da Escola Secundária Jorge 

Peixinho que decorreu no dia 26 de junho. 

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 
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de Gestão em 17/10/2019, no mês de julho, 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)', no dia 1 de julho, a Câmara Municipal celebrou, com a empresa BigSpot 

Lda., o contrato referente ao fornecimento e montagem (quando aplicável) de 

equipamentos informáticos. 

No dia 29 de julho, a empresa Unlimited Course, Unipessoal, Lda. procedeu à entrega na 

Câmara Municipal, após transformação/adaptação do seu interior e legalização junto do 

IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, a carrinha IVECO que funcionava como 

Biblious e que funcionará, a partir de agora, como 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 julho, diversos atendimentos sociais a famílias de alunos 

previamente referenciados pelas escolas que frequentam. Devido à pandemia da covid-19, 

a grande maioria dos atendimentos sociais efetuados no mês de julho foi feita de forma 

não presencial (por telefone), embora alguns atendimentos tenham sido presenciais. As 

referidas técnicas mantiveram também contacto permanente com os docentes dos alunos 

em acompanhamento social e estabelecida a articulação com diversas entidades na área 

da saúde, da educação e da segurança social, para além da CPCJ. 

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', no mês de julho, foi solicitado, aos docentes participantes na 

mesma, o preenchimento de um questionário de avaliação que teve como objetivo 

conhecer o grau de satisfação dos mesmos relativamente ao Programa e à sua 

implementação na turma respetiva, durante o ano letivo 2019/2020. Após devolução dos 

questionários pelos docentes, foi efetuada a análise estatística das respostas dadas, tendo 

sido obtido um índice de satisfação igual a 100%. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 
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No âmbito da rede escolar e da preparação do próximo ano letivo, e na sequência da 

publicação, na plataforma eletrónica vortalGov, do procedimento de concurso público 

n. º55/2020 referente à aquisição do serviço de aluguer de construções modulares para 

viabilizar o funcionamento de salas de aulas de 1 º ciclo no ano letivo de 2020-2021, 

nomeadamente uma sala de aulas na EB Areias e outra na EB Liberdade, no mês de julho, 

a DE procedeu à elaboração do relatório final que conduziu à subsequente notificação de 

não adjudicação pela DGFP. 

Esta não adjudicação determinou a abertura de um novo procedimento. Assim, no dia 21 

de julho, foi publicado o procedimento de consulta prévia n.º 79/2020 referente ao mesmo 

objeto e, no dia 31 do mesmo mês, procedeu-se à abertura de propostas. 

Também no mês de julho, na sequência do término do contrato celebrado com a empresa 

ALGECO, esta realizou os trabalhos de desmobilização da construção modular que esteve 

implantada na EB Caneira no ano letivo 2019/20. 

Apetrechamento Escolar 

No âmbito do procedimento de consulta prévia n. 049/2020 referente ao fornecimento e 

montagem de mobiliário escolar para os estabelecimentos de ensino do concelho de 

Montijo, nomeadamente, 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, 

procedeu-se à abertura de propostas no dia 7 de julho. Considerando que apenas foi 

recebida uma proposta, a DE procedeu à análise da mesma propondo a adjudicação à 

empresa Mobapec, pelo valor global de 25.527,30 €+IVA. Neste mês, foi ainda remetida a 

nota de adjudicação (em 13 de julho) e assinado contrato com a referida empresa, para o 

fornecimento destes bens. 

Transportes Escolares 

No dia 1 de julho, foi iniciado o processo de aceitação de inscrições de alunos para efeitos 

de concessão de transporte escolar no ano letivo 2020/2021. 

Ação Social Escolar 
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Com o objetivo de preparar a concessão de apoios em matéria de ação social escolar no 

ano letivo 2020/21, a Divisão de Educação deu prossecução, até ao dia 31 de julho, ao 

estudo socioeconómico da população pré-escolar e do 1 º CEB para aquele ano, em 

conformidade com o previsto nas Normas aplicáveis à utilização de refeitórios escolares, à 

ação social escolar no 1 º ciclo do ensino básico e à redução das comparticipações familiares 

nos serviços de apoio à família na educação pré-escolar. 

Refeitórios Escolares 

No mês de julho, foram servidos 2.653 almoços e 851 merendas a crianças da educação 

pré-escolar. Foram ainda servidos 616 almoços e 207 merendas a alunos participantes em 

atividades promovidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação, no âmbito da 

Componente de Apoio à Família para alunos de 1 º ciclo. 

No mesmo mês, foi aprovada a abertura de procedimento de contratação para celebração 

de 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 de Montijo, ao abrigo do Acordo Quadro n. 0 001 /CP /2017 - Lote 4, 

celebrado pela AML, por deliberação da Câmara Municipal (reunião realizada no dia 8 de 

julho). 

Na sequência desta aprovação, o procedimento foi publicado, pela DGFP, na plataforma 

vortalGov, no dia 10 de julho. 

No dia 31 de julho, foi publicada a abertura do procedimento de ajuste direto n. 0 74/2020, 

referente à celebração de contrato de aquisição do serviço de reparação de equipamentos 

industriais nos cinco refeitórios escolares cuja gestão transitará para a Câmara Municipal a 

partir do dia 1 de setembro, no âmbito do recente processo de descentralização de 

competências. 

Foi ainda tramitado o procedimento de Consulta Prévia n. º51 /2020, relativo à celebração 

de contrato de fornecimento e montagem de equipamentos industriais para os refeitórios 

escolares do município de Montijo, tendo a DE, em 10 de julho, elaborado informação de 

análise de propostas com parecer de não adjudicação. 
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Esta não adjudicação determinou a abertura de novo procedimento. Assim, no dia 29 de 

julho, foi publicado o procedimento de consulta prévia n. º 80/2020 referente ao mesmo 

objeto. 

Reuniões preparatórias do ano letivo 2020/21 

Com o objetivo de debater assuntos relacionados com a preparação do ano letivo 2020/21, 

a Vereadora do pelouro e a chefe da divisão de educação reuniram com as direções dos 

três agrupamentos de escolas no dia 29 de julho e com a diretora da ES Jorge Peixinho no 

dia 31 de julho. 

Agosto 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

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 agosto, foi dada continuidade à preparação ou 

implementação das Atividades candidatadas. 

Assim, no âmbito da Atividade 1: 'Instalação e dinamização de um espaço para o ensino 

experimental das ciências designado Trilhos da Ciência', o procedimento de contratação 

pública para realização da obra 'Adaptação das Instalações do JI da Atalaia para Espaço 

Trilhos da Ciência' - Procedimento de Consulta Prévia F-18/2020 - que tem vindo a ser 

preparado pela DOSUA, foi publicado na plataforma vortalGov, no dia 18 de agosto. O preço 

base do procedimento é 131.647,20€. 

No que se refere à Atividade 2: 'Instalação e dinamização de um Espaço Maker em 

Movimento (EMM)', no mês de agosto, na sequência de um procedimento de contratação, 

a empresa Adway Publicidade procedeu à aplicação do novo layout exterior na carrinha 

IVECO que funcionava como Biblious e que funcionará agora como Espaço Maker. 
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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 agosto, diversos atendimentos sociais a famílias de alunos 

previamente referenciados pelas escolas que frequentam. Devido à pandemia da covid-19, 

a grande maioria dos atendimentos sociais efetuados no mês de agosto foi feita de forma 

não presencial (por telefone), embora alguns atendimentos tenham sido presenciais. As 

referidas técnicas mantiveram também contacto permanente com os docentes dos alunos 

em acompanhamento social e estabelecida a articulação com diversas entidades na área 

da saúde, da educação e da segurança social, para além da CPCJ. 

No mês de agosto, a Câmara Municipal solicitou a prorrogação do prazo de execução das 

Atividades 1 e 2 da Operação LISBOA-07-5266-FSE-000087, junto da Autoridade de Gestão 

do PORL 2020, encontrando-se a aguardar emissão de parecer sobre o pedido apresentado. 

Este pedido é justificado pelo facto da situação de pandemia da covid-19 ter determinado 

a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais a partir do dia 16 de março e, 

consequentemente, a impossibilidade de continuidade da execução das Atividades nos 

moldes inicialmente previstos. 

Apesar dos meios digitais e a implementação da modalidade de ensino à distância terem 

permitido uma redefinição de estratégias para viabilizar a continuidade da implementação 

das Atividades 3, 4 e 5 da Operação, tal não foi possível concretizar para as Atividades 1 e 

2, devido à natureza das mesmas. 

Assim sendo, e ao abrigo do disposto na Portaria n. º127 /2020 de 26 de maio (DR, 1 ª série), 

é determinante que o prazo de execução, aprovado em sede de candidatura, destas duas 

últimas Atividades (agosto 2020) seja prorrogado até dezembro de 2020. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Rede escolar e pré-escolar 

No âmbito da preparação da rede escolar do próximo ano letivo, decorreu a tramitação do 

procedimento de consulta prévia n. º 79/2020 referente à aquisição do serviço de aluguer 

de construções modulares para viabilizar o funcionamento de salas de aulas de 1 º ciclo no 
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ano letivo de 2020-2021, nomeadamente uma sala de aulas na EB Areias e outra na EB 

Liberdade. 

Assim, foi analisada a única proposta recebida e o serviço foi adjudicado à empresa Algeco 

Construções Pré-fabricadas, SA, pelo valor de 22.037,06 €, ao qual acresce IVA. O contrato 

foi assinado em 25 de agosto e, dias 27 e 31, a empresa procedeu à instalação das referidas 

construções modulares. 

Também no mês de agosto, na sequência do término do contrato celebrado com a empresa 

ALGECO, esta realizou os trabalhos de desmobilização da construção modular que esteve 

implantada na EB Pegões Cruzamento no ano letivo 2019/20. 

Atividades de animação e apoio à família (AAAF) na educação pré-escolar 

Através do Decreto-Lei nº21/2019 de 30 de janeiro, foram transferidas para os Municipios 

competências em matéria de educação, nas quais se incluem as competências relativas à 

componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e as 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar. Estas 

competências já eram anteriormente exercidas pela Câmara Municipal de Montijo ao abrigo 

de outros diplomas legais. 

De acordo com o art. º. 6° do Decreto-Lei nº 147 /97 de 11 de junho, "os pais e encarregados 

de educação comparticipam no custo das componentes não educativas da educação pré

escolar, de acordo com as respetivas condições socioeconómicas". 

Sendo as comparticipações familiares nas AAAF determinadas pela aplicação de uma 

percentagem sobre os rendimentos per capita dos agregados familiares, as mesmas não 

podem, no entanto, em conformidade com o Ponto 1. do artigo 4° das Normas Reguladoras 

aprovadas pelo Despacho Conjunto nº 300/97, exceder o custo máximo do serviço prestado 

no estabelecimento de educação pré-escolar. 

Em consonância com o Ponto 2. do artigo 4° das supracitadas Normas Reguladoras, o custo 

máximo do serviço de complemento de horário é determinado pela Câmara Municipal com 

uma periodicidade minima anual. 

Neste âmbito, mediante proposta da Divisão de Educação, o Executivo da Câmara Municipal 

deliberou, em reunião realizada no dia 19 de agosto, fixar em 70,00€ o valor máximo 
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mensal das comparticipações familiares nas AAAF, no ano letivo 2020/21, mantendo-se 

assim inalterado o valor fixado no ano letivo transato. 

Transportes Escolares 

Até ao dia 7 de agosto inclusive, foi realizado o processo de aceitação de inscrições de 

alunos para efeitos de concessão de transporte escolar no ano letivo 2020/2021. 

A partir da referida data, procedeu-se à organização das inscrições recebidas, de modo a 

simplificar o processo de emissão e de distribuição de requisições ao longo de todo o ano 

letivo 2020/2021. 

Ação Social Escolar 

Com o objetivo de preparar a concessão de apoios em matéria de ação social escolar no 

próximo ano letivo, a Divisão de Educação deu continuidade ao estudo socioeconómico da 

população pré-escolar e do 1º CEB para o ano 2020/21, em conformidade com o previsto 

nas normas aplicáveis à utilização de refeitórios escolares, à ação social escolar no 1 º ciclo 

do ensino básico e à redução das comparticipações familiares nos serviços de apoio à 

família na educação pré-escolar. 

No dia 19 de agosto, o Executivo Camarário deliberou aprovar a realização de transferência 

financeira para os três agrupamentos de escolas do Município, para efeitos de concessão, 

a todos os alunos do 1 º ciclo do ensino básico (independentemente do posicionamento dos 

respetivos agregados familiares nos escalões de rendimento para atribuição de abono de 

família), do montante fixado pelo Ministério da Educação para atribuição de subsidio para 

aquisição de material escolar aos alunos carenciados do escalão A (16,00€) , no ano letivo 

2020/2021. 

Desta forma, a Câmara Municipal reconhece que a situação de pandemia da covid-19 veio 

colocar muitas famílias em situação de fragilidade económica sendo, por isso, importante 

definir um quadro de intervenções que contribua para uma estabilização educativa e social. 

Reconhece ainda que o acesso aos materiais escolares constitui um fator facilitador da 

promoção do sucesso escolar e deverá ser tendencialmente gratuito para todos os alunos, 

independentemente da sua condição económico-social. 

Na sequência da referida deliberação, a Câmara Municipal aprovou, na mesma data, a 

necessária alteração às normas aplicáveis à utilização de refeitórios escolares e à 
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atribuição de apoios socioeconómicos, em matéria de ação social escolar, no 1° ciclo do 

ensino básico, anteriormente aprovadas para o ano letivo 2020/21. 

Refeitórios escolares 

No mês de agosto, foi tramitado o procedimento n. º65-2020 para celebração de 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 de Montijo, ao abrigo do Acordo Quadro n. º001 /CP /2017 - Lote 4, celebrado pela 

Área Metropolitana de Lisboa. 

Para viabilizar o inicio do fornecimento de refeições no dia 1 de setembro, foi igualmente 

tramitado um procedimento de ajuste direto para celebração de contrato de aquisição do 

serviço de fornecimento de produtos alimentares e não alimentares e prestação de serviços 

relacionados com o fornecimento de refeições nas escolas do Município de Montijo, a partir 

da referida data e até que a execução do contrato decorrente do procedimento n. 0 65-2020 

comece a produzir efeitos. Em sequência, o serviço foi adjudicado à empresa Gertal -

Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. 

Em agosto, foi ainda tramitado o procedimento de ajuste direto n. º74/2020, referente à 

celebração de contrato de aquisição do serviço de reparação de equipamentos industriais 

nos cinco refeitórios escolares cuja gestão transitará para a Câmara Municipal a partir do 

dia 1 de setembro. Na sequência da análise das propostas, o serviço foi adjudicado à 

Refrijotel, Refrigeração e Equipamentos Hoteleiros, Unipessoal Lda., pelo valor de 

6.499,00 € (seis mil e quatrocentos e noventa e nove euros), ao qual acresce IVA. 

Foi também tramitado o procedimento de Consulta Prévia n. º80/2020, relativo à 

celebração de contrato para fornecimento e montagem de equipamentos industriais para 

os refeitórios escolares do município de Montijo: as propostas foram abertas em 6 de 

agosto, o relatório preliminar foi divulgado em 10 de agosto e, simultaneamente, foi criada 

a audiência prévia. O relatório final foi elaborado em 17 de agosto e o o fornecimento foi 

adjudicado à empresa PrestigEssencial, Lda., pelo valor de 35. 947,50 euros (ao qual 

acresce IVA à taxa legal em vigor). 

No mesmo mês, foram abertos e tramitados os procedimentos de ajuste direto n. º91 /2020 

e n. º 92/2020, para aquisição de sacos e de recipientes para acondicionamento das 
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componentes das refeições a servir na modalidade de takeaway e de palamenta descartável 

para o consumo de refeições em sala de aula nas duas escolas que não dispõem de refeitório 

(EB Pegões Velhos e EB Foros da Craveira Norte). 

Com o objetivo de preparar o funcionamento dos refeitórios escolares no ano letivo 

2020/2021, no mês de agosto foram organizadas e distribuídas pastas, com documentos e 

registos atualizados do sistema de gestão de segurança alimentar, em todas as unidades, 

incluindo os cinco refeitórios cuja gestão será assumida pela Câmara Municipal no dia 1 de 

setembro. 

Programa de generalização das atividades de enriquecimento curricular (AEC) no 1 º ciclo 

do ensino básico 

No dia 28 de agosto, a foram realizadas reuniões e estabelecidos contactos com as Direções 

dos Agrupamentos de Escolas, a Banda Democrática 2 de janeiro, o Ateneu Popular de 

Montijo e a Associação para a Formação e Desenvolvimento Desportivo, no sentido de 

analisar e debater os termos das parcerias a constituir para a concretização das AEC, no 

ano letivo 2020/21, conforme previsto no Artigo 14. 0 da Portaria nº 644 - A/2015 de 24 de 

agosto. 

Foi ainda iniciada a elaboração das minutas dos protocolos de colaboração a celebrar, para 

o próximo ano letivo, entre a Autarquia, cada agrupamento de escolas e as entidades 

parceiras. 

Componente de apoio à família no 1° CEB (CAF/1ºCEB) 

A CAF / 1 ºCEB refere-se, por definição, ao conjunto de atividades que visam assegurar o 

acompanhamento dos/as alunos/as do 1º ciclo do ensino básico antes da componente 

curricular e/ou depois das atividades de enriquecimento curricular, bem corno durante os 

períodos de interrupção letiva, contribuir para a socialização dos/as mesmos/as, 

promovendo o seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional, e apoiar os/as 

respetivos/as encarregados/as de educação na conciliação entre a vida profissional e a vida 

familiar. 

Assim, considerando que: 

- A CAF / 1 ºCEB é urna dimensão que importa assegurar e deve ser organizada de forma a 

estreitar o comprometimento entre a escola, as famílias dos/as alunos/as e a comunidade 
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local, conforme disposto na Portaria nº644-A/2015 do Gabinete do Ministro, publicada na 

2ª Série do Diário da República em 24 de agosto; 

- No Município de Montijo, a CAF / 1 ºCEB é desenvolvida por Associações de Pais e 

Encarregados de Educação (APEE) nas escolas da rede pública mediante a celebração de 

um Acordo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Montijo (CMM), cada Agrupamento 

de Escolas (AE) e cada APEE que define os termos da parceria; 

No mês agosto, foram remetidas, às APEE da EB Joaquim d' Almeida, da EB Caneira e da EB 

Areias e aos Agrupamentos de Escolas de Montijo e Poeta Joaquim Serra, as minutas dos 

Acordos de Colaboração a celebrar, para efeitos de dinamização da CAF/1ºCEB, no ano 

letivo 2020/21. 

Reuniões preparatórias do ano letivo 2020/21 

Com o objetivo de debater assuntos relacionados com a preparação do ano letivo 2020/21 

e a organização dos transportes escolares a Vereadora do pelouro e a chefe da divisão de 

educação reuniram com a Direção do Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo 

Isidro e os Presidentes da Freguesia de Canha e da União de Freguesia de Pegões e Santo 

Isidro, no dia 6 de agosto. 
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Anexos 

Gabinete Jurídico 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
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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 
/tacó~rafos) 

Contra-ordenação (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 

pessoas/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 
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Processos Judlcfats Pendentas 

Parte 2 Trlb-UEntldacle 

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. • e Fiscal de Almada 

CMM Tribunal Montijo 

Proc. N.0 ObservaçCles 

TAF Braga Aguarda marcação de audiência de julgamento 

Proc. º 538/18.JBEALM 
Requerimento indicação testemunhas em 

08/0112019 - al!uarda marcacão de audiência 

Proc.º 504/16.JBEALM 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 

Proc.º CO n.º 
457 /DJA/2018-394 

Contestação 19.10.2018 

Proc.º 464/17.3BEALM '°"'~"''º ., "·"'·'"~ 
,~-
~ 

Proc. 1652/10.9 TBMT J Aguarda reagendamento de entrega de i~ 

' .. 

~ 



Oposição à Execução fiscal Luís Manuel Machado Marques CMM TAF Almada e Sintra Proc. 785/13.4 BEALM Parecer do MP em 13/09/2016 - aguarda sentença 

lmpugnacão fiscal Manuel Patrício - Produtos Alimentares, Lda. CMM TAF Almada lmou11nacão fiscal Aoresentada contestacão 

Impugnação de liquidação de Taxa (Reg. Maria Teresa S. Barata e Maria Manuela Hubay 
CMM TAF Almada 

Proc.º 407/18.7BEALM 
Réplica em 24/01/2019 

Cemitérios) Cebrian U.O.1 

Contraordenação Cemitério Ministério do Ambiente CMM Divisão sub Regional de Setúbal 
Contraordenação 

Contestação 29/09/2008 - A11uarda 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 - A11uarda 
linha de Água decisão 

Contra-ordenação - Veículos Fim de Vida 
Ministério do Ambiente - CCDRLVT CMM CCDRLVT Proc. 102/ DAJ 

A11uarda decisão • Ouvidas testemunhas em 
(VFV) 09/09/2014 

Reclamação de créditos no Processo de 
Montiterras CMM 4° Juízo do Tribunal Comércio de LX Proc. 1166/11.OT YLSB 

Aguarda sentença de verificação e graduação de 
insolvência da Montiterras créditos 

Embargo de Terceiro - CMM (embar11ante) 
- Exequente: BPN, Crédito e Executada: Montiterras, Emídio Catum CMM 3° Juízo do Montijo 1796/10.7 Petição 26/04/2011 • Aguarda decisão 

Montiterras 

Ação Administrativa Município de Alcohete CMM TAF Almada Proc. 1650/15 Sentença favorável 

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 (CMM é embar11ada) 
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 Marketin11, Lda. CMM 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 CMM ARH -Tejo C.O. N.1209/06/GJ Resposta à acusação 13/03/2009 

hídrico) 

Embar11os de terceiro (CMM é embar11ada) 
RUSTILOOK, En11. • e Construções, LDA CMM TAFAlmada Proc. 213/11.0 BEALM Aguarda sentença 

PE Fiscal 87 /2009 

Oposição à Execução Fiscal TMN - Telecomunicações Móveis CMM TAF Almada Proc. 882/12.3 BEALM Aguarda decisão sobre nulidade do acórdão do STA 

Oposição à Execução Fiscal - PEF 11 /2014 ZON TV Cabo CMM TAF Almada 
Proc. 352/14.5 BEALM e 

A11uarda 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 Au11usto Pereira MP (em representação da CMM) 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 28/11/2019 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 

Teima Patrícia Maricato Santos CMM TAF Almada Proc. 923/19.3BEALM 

Processo cautelar (ocupação ilícita de 
Corre prazo para apresentação de contestação 

habitação municipal) 
Teima Patrícia Maricato Santos CMM TAFAlmada l>roc. 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. 1083/19.5T8MTJ 

Embargos de terceiro TAF Almada· 2°. UO 
Suspenso por força da declaração de insolvência 

Parvalorem( ex-BPN) Montferras, da Montiterras 
CMM Emídio Catum, Carlos costa Proc. 504/16.3 BEALM 

Ação verificação ulterior créditos Juiz do Comércio do Barreiro J1 Procº.1982/19,48BRRB 
Aguarda sentença de reconhecimernto do crédito 

Massa insolvente, Ana Sofia (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 
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liillliJl~!S SE'l Fm l!JCPJ.11V11 
JHj!l'llJI~!S 31:M f!NJ IJICIJ.!Il~l-

Fmlias 
Outras 

iuhifü, de ,ipital 
llitw.il!capital 
.CIIWl'OSfirminil 

!OOI!IHll(ÃO AO!ÍJ(ijJC/. 
Ot'Ei!.1ô!; FrnAiC!BJj 
lG!Vili 11!1.lCWfü 
IJ!ID!D!S 0!11!!ICIPI.Q.ü 
!!IO!iil'.3 0EP!i!ICIPl.~!ü/S:A:. EOO!.lE 

3Xl!O.\ill'.3 !l.~J fl9!RC!ll\i1f-0BLI~\5 
Delpes1 ~ pwhs fÍlmi!OI 

~IRI3lll~!o !lli.itm~, 
DP!l!.11itJm!lCE!iJà 
P.\3i!Yill Flil.ll(!Ji0J 
ll!HÍilll!lli ! IWIO E W!lil mm 
;omo!OES rmJC!rnlJ-ll!C•Ji E •ll!R.\.i 
!Hi!l!IJl~E.i Fl!!HCEJíJj 

lot3l : t\,1úú,]1 

ll;tJ(Í:l 
corriiid;; 

i11 

1.m,11 
1.111,11 

10.117,10 
11.or,11 
IIJf,11 
11.W,íl 
11.ur,11 
IIJr,11 

m.m,ss 
m.m,ií 
m.m,íi 
:nm,ií 
1/l.llt,ii 
Cfü%,II 

11.llUB,II 

Dtl!DHm.11w oi mOJç!o Di(l~ílm o.\ omm 
,fül.\ lllmim O! ~JH!IJO 

,atirn / ,c1prlllissc., DbriJ,çl,s 
dmatiNs 

;l !li 1;1 ., 

U7,IO !0.02),"5 
liU\1,10 1U1l,,I 
1,1.iH',lu 1U1J,;1 
lú.úl',lu 1U1l,,I 
IUP,lu 1U1J,1l 
lú.úF, lú 11.m,;1 

911.l!J,76 6!1.5:í,il 
!1:.1~1, 16 rn.i;,,;i 
!1:.1:1,16 rn.i,í,U 
;1:,111,16 rn.í,í,B 
;11.m,1, &11.ii!,B 
~1! .1Cl,1b rnsi,o 

1UJU!l,ú\ 11.111.m,21 

l}>.;P' • .m !lllª' Iíq1Ji1i; d? r,pi;i;ii; :nuliE:,:n;\J •Jr;m1til 
Coopnai;;c,; DbdjlÇÍ:S 

IHÍC~05 !1riodo Mil a transitar porpljlf 1,ricdos !eriooo 
ant1riom corr1ote anteriom corrente 

Ili 
,-, 

!íl 0 li i+ l"I !:1°!11-!íl i1!)0 !í)-!li 1111 ,1i1,!11,rno !l1)c!'\/!1lil01 '' 

10,01J,'.l !0.01l,'l 20.12J,7í 50.00 
11.u1l,-I /U1J,-í 1U1J,'I li.li 
1rni,-1 /!.1i1J,"I 1ú.ú1J,11 li.li 
11.u1l,-I 1un,·1 1ii.ú)l,1í \UI 
11.u1l,"5 11.m,·1 1i1.m,11 li.li 
N.m,·1 10.!1l,"í 1U1J,'I ~~J~ 

611.SJi,ól m.n,íl 1J1.i!l,ll 71.U 
ón.i"f,6] rn.i\ól /l1.tli,ll ·u1 
m.5"5,ól rnsõ,iJ ll'.ili,ll ·w 
6n.i"fr'l m.n,íl IJ1.ili,ll ·u1 
;;JSf,4l m.5·;,bl ff.H!,ll ·u1 
m.n,6J m.n,ii 1J1.tl!,ll ·w 

l!.1J1,56 1ü.11l.n,1; 1/JlUll,!J Ul.lll,f m.m,B ú.ll r.11 
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ENTJDADE N.\PA DE PAGAMENTOS EM .ITRASD - Versão de 2012 - V 1.02 DATA : 1020/00/01 - 2020/0!/ll AGOSTO .\ND :2020 
CALIIIDÁRIO DB DivmAs ~ llllllRBIA -SIIAL 

CÂHAPA HUN!CfüL DE HIMITIJO PhGINI.: 1 

Stock inicial do periodo Stoct final 
Compromi.ssvs Pagamentos 

coo. DESIGN.\ÇkO Passivo Contas a ,-9üe , 110 e , 240 e 160 Total Passivo Contas .t , 90e , 120e · 240 e M Total A.ss1J:nidos Efectuados 
Pagar • 120 (: 140 <• lW PA Pagar ,: 110 <• 2lü (: 360 PA 

0101 ,EOlOI-Remunerações certas e permanentes 14U62,5l 118.262,53 1 ◄ 9.Jll,23 149.lll,23 10.603.146,54 i.&01 ,ij95 ,36 

0102 CE0102-J,bonos variáveis ou eventuais l.424,08 4.42J,08 3.225,34 3.225,]4 41L8'4,68 119.!12,85 

01030101 cE010301-Encargos coo saúde 36,25 36,25 293.186,18 m.m,11 

01030201 cE010302-ADSE e outros das .ldll. Fúblicas 10.659,08 55.'24,61 

010)03 rn.99,,91 111.151, '] 

010]04 l.350,00 1.316, 4] 

0103050201 cE0103050201-,ontribuições para a segurança 1.409. 600, 00 926.650,46 

social-CGA 
010]050102 ,E-0103050W-Contribuições para a segurança l.011.899,05 ~58. ~;1, 66 

social-Seg. Social-Regime geral 
02 CE02-Aquisiç~o de Bens e Serviços correntes 218.iOO,OI m.-00,01 105.154,66 105.154,66 1 .]56.644,02 4. ◄ '2.5!3,P 

03 20.131,5~ ii.2n, 11 

04 CEOl 165.490,65 [!Q.15;,13 

0◄ 01 CEOLOl l.]61,32 l.361,32 

040] ,EOLOJ 51.m,oo 48.1!2,65 

0405 ,Eül.05 1.116.ll9,91 l.61L694,41 

06 ~E06-0utras despesas correntes 519.5JJ,J9 5,P.946,99 

º' CEO'-Aquisição de Bens e serviços de 21,235,55 27.235,55 26.249,96 26.149,96 3.191.105, 92 1.451.345,40 

capital 
08 CEOi 205.S90,BO 200.J!t.,10 

09 40.0P,50 20.023, 15 

10 12.650,68 11.658,68 !19.194,í6 f91.fü,6J 

TOTAL GERAL 411.317,10 Hl.311,lü 283.941,19 283.911, 19 29.!l!.591,09 20.830.114,0] 

~ 


