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Exma. Senhora 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Presidente da Assembleia Municipal do Montijo 

Dr.ª Catarina Marcelino 

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

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

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

entre 1 e 31 de maio de 2020. 

Com os meus cumprimentos, 

Paços do Concelho, 24 de junho de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

)~~ 
Nuno Ribeiro Canta 
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PRESIDENTE DA CÂMARA 

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

11 maio 

12 maio 

18 maio 

26 maio 

28 maio 

Entrega de máscaras e viseiras às IPSS e CMM, Allegro Montijo; 

Entrega de máscaras às Juntas e Uniões de Freguesias; 

Inauguração da exposição "Cartada Cães ft Gatos", Museu Municipal; 

EDP - entrega de máscaras à Santas Casas da Misericórdia de Montijo e de 
Canha, Salão Nobre dos Paços do Concelho; 

Sessão de esclarecimento da AHRESP, CTJA; 

Inauguração "Requalificação e ampliação do infantário O Saltitão". 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Maio 

Contratos Oficial Público 

4 maio 

9 maio 

12 maio 

22 maio 

Fornecimento de material de proteção; 

Aquisição de sacos de plástico para contentores semienterrados, para o Setor 

de Higiene Urbana; 

Aquisição de serviços para execução do projeto para as coberturas dos 

edifícios do Bairro da Caneira; 

Execução e recuperação de zonas calcetadas no concelho/ 2020; 

Aquisição de serviços de portaria, segurança e vigilância para o Parque de 

Exposições Acácio Dores no Montijo; 

Aquisição de serviços para elaboração do projeto de execução para 

construção de edifício escolar de 4 salas na EB do Bairro da Liberdade; 

Aquisição de serviços para desmatação de faixas de gestão de combustíveis 

Montijo; 

Aquisição de testes sorológicos (COVID-19); 

Aquisição de serviços para aluguer de plataforma elevatória sobre veiculo, 

para diversos serviços. 

Celebração de Protocolos / Contratos 

6 maio 

19 maio 

Protocolo de colaboração entre a CMM e a EEE - Associação Batucando; 

Protocolo disponibilização de serviços de conetividade à Rede Nacional de 

Segurança Interna pela Secretária-geral da Administração Interna ao 

Município do Montijo. 

UNIDADE MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Maio 

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

continuidade aos projetos abaixo descritos: 

1. 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; 

2. Elaboração de Carta de Ordenamento para o processo A-10/20, A-28/20, E-78/19, E-

4/20 e E-75/19 como solicitado pela DPTU; 

3. Manutenção e Continuação do Projeto de Gestão de Informação Cadastral nas 

freguesias do concelho do Montijo; 

4. Fornecimento de dados sobre empresas no concelho do Montijo como requerido pelo 

Gabinete da Vereadora Sara Ferreira; 

5. Fornecimento e localização georreferenciada de terrenos de domínio privado 

propriedade da CM Montijo como pedido pela DPTU - Gabinete de Reabilitação 

Urbana; 

6. Fornecimento de informação georreferenciada em formato shapefile sobre 

moradas, eixos de via e números de policia como solicitada por discente do IS 

Técnico; 

7. Informação sobre a localização do Artigo Matricial nº. Urbano 1006 no lugar dos Foros 

da Boavista, freguesia de canha, relativamente a execução de penhora como 

solicitada por entidade externa (COFIDIS); 

8. Atualização da informação disponível no serviço IG_PUBLICO. 

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

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

1 O. Localização de processos de Obras Particulares existentes na BD OBP da Medidata, 

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

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

12. Atualização e manutenção do Projeto de "Números de Polícia; 

13. Manutenção e atualização do projeto "Base Geográfica dos Edifícios 

14. Manutenção e continuação do Projeto "Atividades Económicas" no concelho do 

Montijo"; 

15. Caracterização de 1613 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 
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16. Emissão de 3 pareceres de alargamento da área de esplanada, no âmbito da 
integração da Comissão de Análise criada especificamente para o efeito 

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

Resolução de Tickets: 

• Resolução de problemas com impressoras de grande porte 

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

• Criação de pastas partilhadas e conta de e-mail 
• Disponibilização de recursos a utilizador (disco H), aumento de capacidade 

• Resolução de problemas na digitalização de documentos 
• Disponibilização de recursos a utilizador (plotter) 
• Bloqueio de e-mails de SPAM 

Resolução de Problemas: 
• Atualização de updates nos servidores 
• Monitorização da realização das rotinas de backup agendadas no software Veeam 
• Monitorização da realização das rotinas de backups diárias, no software de backups 

Data Protector, agendamento das rotinas de backups mensais 
• Monitorização da realização das rotinas de backups, no software de backups Bacula 
• Agendamento e monitorização das copias de segurança da informação, para o 

Centro de Dados da Setúbal Península Digital 

Projetos: 
A decorrer: 

Outros: 

• Acompanhamento e apoio na instalação do novo sistema de videoconferência 
multiplataforma, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho 

• Inicio da fase de implementação do projeto de virtualização de servidores 
dos SMAS Montijo 

• Conferencia de faturas relacionadas com Canon (novos equipamentos), HPE -
contrato de suporte dos equipamentos HP do centro de dados, Claranet (novas tapes 
de backups) 

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

• Participação numa apresentação on-line, sobre o tema VEEAM- Backup for Microsoft 
0ffice 365 

• Continuação de participação em formação Fortinet NSE4 
• Agendamento de substituição de quadro no centro de dados (E2SIS) 
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• Agendamento de manutenção do centro de dados (Maxiglobal) 

• Agendamento de apoio ao sistema de monitorização de energia nos principais 
edifícios do município (SENERGIA) 

• Agendamento de substituição de switchs no âmbito do contrato de manutenção da 
SPD (Warpcom) 

• Apoio na substituição de switchs no âmbito do contrato de manutenção da SPD 
(Warpcom) 

• Apoio na substituição de quadro no centro de dados (E2SIS) 

• Apoio na instalação do sistema de vídeo conferência Poly 

• Renovação do certificado SSL dos diversos sites do município 

• Renovação do domínio mun-montijo.pt 

• Reunião de trabalho para preparação de 4 webinar relacionados com C0VID-19 

• Realização de testes de transmissão para a Internet dos webinar's 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Nota introdutória 

O presente relatório pretende de uma forma sucinta enquadrar as diversas vertentes da 
atividade exercida pela Fiscalização Municipal no decorrer dos meses de Fevereiro a Maio 
de 2020. 

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

Gráfico representativo da procedência dos processos 

143 

8 8 1 73 

1 10 
30 

7 8 1 
■7 w .. - -
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Gráfico representativo da procedência dos processos em percentagem 

DPTU 

PSP/GNR 
2,43% 

Fisc Preventiva 
10,42% 

Sr. Presidente DAO 

_i--,---~ 

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

TL 

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

Gráficos representativos das diversas áreas dos processos efetuados 

Diversos 

Notificaçoes e editais 

Auto de noticia 

lnf. Interna 

terrenos ou habitações 

obras 

Veículos abandonados 

PUB e OEP 

~----- 39 

..,......----------- 75 
~============================================:: 142 
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Gráfico representativo das diversas áreas de tramitação dos processos efetuados em 
percentagem 

0,35% 

0,69% 

Relação de Processos resolvidos e processos pendentes. 

Processos resolvidos 193 

Processos pendentes 95 

■ Processos resolvidos Processos Pendentes 

■ PUB e OVP 

■ Veiculas abandonados 

■ obras 

terrenos ou habitações 

■ Autos de Noticia 

■ lnf. Interna 

■ Notificações 

Diversos 

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

- 1 de maio, remoção de enxame de abelhas, na Rua Cidade de Faro, Montijo; 

- 1 de maio, remoção de enxame de abelhas, na Travessa António Rodrigues Pimentel, 
Montijo; 

- 7 de maio, ação de formação conjunta com a Força Aérea Portuguesa (BA6), na Escola 
Jorge Peixinho e na Escola Poeta Joaquim Serra, sobre desinfeção e limpeza no espaço 
escolar; 

- 7 de maio, presença do SMPC, no incêndio industrial na fábrica ENERMONTIJO, em Pegões; 

- 8 de maio, recolha e transporte de álcool gel, da empresa Hovione, em Loures; 

- 8 de maio, verificação de abatimento de piso, na Rua José Neto, Montijo; 

- 15 de maio, verificação de ausência de grelha em vala, junto ao Estabelecimento Prisional 
do Montijo; 

- 16 de maio, precipitação intensa, causou inundações na cidade. O SMPC interveio em 
várias zonas da cidade, em delimitação de zonas alagadas e na limpeza/desobstrução de 
sumidouros; 

- 25 de maio, colocação de baias de proteção, devido a risco de queda de materiais, de 
fachada de prédio, na Rua Maria lamas, Montijo; 

- 25 de maio, avaliação devido a furto de grelhas e tampas em caixa de comunicações, na 
Rua Ana de Castro Osório; 

- 26 de maio, verificação de risco de queda, na obra de construção de ciclovia, junto à 
Rotunda da antiga empresa Gameiro. 

Implementações Operacionais: 

- 3, 4 e 5 de maio, acompanhamento e apoio às equipas médicas, para efetuar testes aos 
funcionários nos lares e transporte dos respetivos testes para laboratório; 

- 15 de maio, briefing por videoconferência com a ANEPC (Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil); 

- 19 de maio, reunião e entrega de rádios SIRESP (Sistema Integrado de Redes de 
Emergência e Segurança de Portugal), na Secretaria Geral do Ministério da Administração 
Interna, para programação; 

- 25 a 29 de maio, recolha de informação e validação de locais e números de funcionários, 
dos lares ilegais no concelho, para efetuar testes ao COVID 19; 
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- Briefings operacionais semanais, por videoconferência com o CD0S (Comando Distrital de 
Operações de Socorro); 

- Preparação logística diária, na resposta às requisições de material EPI ' S e entrega dos 
mesmos, aos diversos serviços da autarquia, entidades externas, forças de socorro e 
segurança; 

- Recolha junto aos fornecedores, de EPl'S (Equipamentos de Proteção Individual) 
adquiridos; 

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

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

- Envio de legislação sobre a doença C0VID 19; 

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

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

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

Maio 

Durante o mês de maio foram preparadas várias ações promocionais com o objetivo de 

apoiar e divulgar o comércio local e a restauração. Neste sentido, apresentámos 

superiormente uma Campanha de Apoio à Economia Local, onde referimos os vários meios 

e suportes de comunicação que iriamos utilizar. Assim, preparamos Outdoors para a Cidade 

com a mensagem "Comércio Local - Uma Escolha Segura" e para a Zona Este do concelho, 

apostamos na divulgação da restauração com a mensagem "O mesmo Sabor - Com toda a 

Segurança". 

Para os MUPIS GT iremos aplicar a mesma imagem da Zona Este (apoio à Restauração). 

Preparámos também um formulário para o comércio local e restauração com o objetivo de 

divulgar a oferta daqueles que reabriram as portas ao público com novas condições, ou que 

retomaram a sua atividade em regime de Take Away e entregas ao domicilio. Em resultado 

deste formulário foi possível atualizar a informação no site, contudo existindo muitos que 

não responderam, estamos a contactar por telefone e a atualizar a informação. 

Esta campanha incluía ainda a entrega de sacos promocionais aos comerciantes da baixa e 

do mercado municipal, assim como a entrega de máscaras. Relativamente às máscaras, o 

GCRP também apresentou uma proposta para aquisição de máscaras sociais com padrões 

de azulejos e flores. 

Para o espaço público da Baixa da Cidade, o GCRP elaborou uma pesquisa para encontrar 

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

anteriores. 

Também apresentámos uma proposta para criar, no terreno junto à Galeria Municipal, uma 

zona de atratividade. Assim, providenciámos a limpeza do espaço, retirámos o 

gradeamento e preparámos em conjunto com o D0SUA um novo gradeamento e um tapete 

de relva. Estamos a analisar a possibilidade de colocarmos naquele espaço os corações 

executados na serralharia por ocasião da Festa da Flor. As floreiras para a baixa da cidade 

também estão em preparação, assim como as letras que formam a palavra "MONTIJO". 

Reunimos com a Comissão da Baixa e apresentámos estas e outras medidas para apoio à 

reabertura de portas. Para incentivar o comércio local, apresentámos a ideia aos 
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comerciantes para decorarem as montras com motivos florais. Elaborámos as Normas de 

participação e entregámos superiormente. Posteriormente, as normas foram revistas 

tendo-se alterado o conceito para as Festas Populares/Santos populares. Voltámos a 

elaborar as normas e ficha de inscrição, assim como solicitámos novo orçamento à firma 

que irá preparar um elemento decorativo para ofertar a todos os lojistas que se 

inscreverem. 

A comissão da Baixa solicitou à Câmara Municipal a oferta de Bandeirolas para colocar no 

exterior das lojas, tendo o GCRP providenciado as bandeirolas com a mesma imagem dos 

outdoors. 

O GCRP durante o mês de maio providenciou a colocação dos pendões na Frente Ribeirinha. 

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. Compete ao GCRP, no 

exercício da sua missão, estabelecer metodologias de trabalho transversais que integrem 

a comunicação com os seus públicos internos e externos. Tendo em conta as diversas áreas 

e atribuições, este gabinete realizou: 

Comunicação Externa 

• Protocolo e Relações Públicas 

O GCRP fez-se representar nas seguintes iniciativas: 18 de maio - Inauguração Exposição 

Cartadas de Cães e Gatos; 28 de maio - Sessão de Esclarecimento Boas Práticas na 

Restauração; 28 de maio - Inauguração da requalificação do Infantário "O Saltitão". 

18 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

• 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 

Em maio, com o levantamento do estado de emergência nacional, o GCRP voltou a reeditar 

a agenda de eventos para impressão e divulgação em junho, baseada em conteúdos 

referentes a iniciativas a realizar em espaço físico e em suporte digital. A agenda de junho 

será, excecionalmente, distribuída em todas as caixas de correio do concelho do Montijo. 

• Distribuição/ Divulgação dos Materiais Promocionais 

Suportes de Comunicação Físicos 

MUPIS PARIS 

Divulgação das seguintes Campanhas: Juntos Somos Mais Fortes; Montijo a Dar Tudo; Escola 

Profissional do Montijo - Ensino Profissional e CRAM. 

OUTDOORS 

Divulgação das seguintes Campanhas: Escola Profissional do Montijo; Apoio ao Comércio 

Local. 

• Gestão do lnstagram 

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

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

atravessa relacionada com a Covid-19. 

lnstagram CMM - O número de seguidores aumentou de 481 para 575 seguidores. 

Foram colocadas 34 publicações, no instagram #municipiodomontijo relacionadas 

maioritariamente com as medidas tomadas pela autarquia no âmbito da Covid-19. Foram 
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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 325 para 391 seguidores. No instagram 

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

Artemrede. 

lnstagram Galeria - O número de seguidores subiu de 42 para 139 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 21 posts, stories e realizados 2 

vídeos sobre a exposição "Com o batôn nos dentes". 

• Gestão do Facebook 

Facebook CMM 

Durante o mês de maio, a página de Facebook da Câmara Municipal do Montijo obteve 177 

novos fãs. Foram publicados 117 posts com: partilhas de destaques de espetáculos 

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

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

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

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

Eventos publicados: 4 novos eventos e 3 eventos anteriores atualizados. O evento com 

maior alcance foi: Exposição São Pedro - Tradição e memória com 2,2mil pessoas 

alcançadas. 

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

nos seguintes posts: 30% Esclarecimento sobre a transmissão do coronavfrus nas empresas 

de transformação de carnes do Montijo; 22% Obras na Avenida dos Moinhos. 

Estatística de "Stories": 26 Stories (algumas com várias imagens cada) com destaques 

sobre: Hora do Conto online; Exposição patente na Galeria Municipal; Imagens com 

informações sobre Covid-19 (medidas municipais, linha de apoio social, recomendações da 

Direção Geral de Saúde) e promoção das redes sociais municipais. Acessos individuais: 

1989 pessoas; Interação média: 102 pessoas. 
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A storie mais visualizada teve 250 visualizações com a imagem "Colabore no 

preenchimento do formulário" (direccionada para estabelecimentos comerciais). 

Facebook do CT JA 

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

Estatísticas da página de facebook CT JA: Gostos de página: 8976 +4 novos gostos. 
Seguidores: 9249 +19 seguidores / pessoas seguem isto. Histórias: 3. Publicações CTJA: 13 
(conteúdo próprio/imagem de capa e partilha, cartaz com programação). Ligações 
externas: Partilha de 9 (noticias, videos/youtube). 

Eventos publicados: 3 tendo destacado-se o evento: CT JA Revisitado / VI Gala Sociedade 
Filarmónica 1. º Dezembro com um alcance de 1,2mil e com 22 interações. 

Destacou-se a publicação: CT JA Revisitado / Missa Étnica pela paz / Coro Polifónico -
Sociedade Filarmónica 1. ºDezembro.A vídeo do concerto com um Alcance de 1460 e com 
16 interações. 

• Base de Dados / WebCRM 

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

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

feita após consulta das entidades no google e Facebook. 

Convites e newsletters enviados pelo CRM - Acontece Montijo / / 07 a 13 maio, de 14 a 

20 maio, de 21 a 27 de 28 maio a 03 junho e Montijo / / Agenda de Eventos / / junho 2020. 

No mês de maio foram inseridos os seguintes dados: 

- 17 novas Entidades com os seguintes campos: Entidade Nome; Telefone; Fax; Endereço; 
Código Postal; Localidade; www (pesquisa no Google) 

- 67 novos Contactos com os seguintes campos: Primeiro nome; Último nome; E-mail; 
Cargo; Telefone; Telemóvel; Morada; Código Postal; Localidade. 

- Subscritores adicionados - 28 e Fornecedores - 1 
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Foram executados todos os textos, incluindo Editorial, entrevistas/reportagens com o 

Restaurante Marradas (rubrica Montijo à Mesa), o ilustrador João Rodrigues (rubrica Entre 

Nós), e para o Especial Na Linha da Frente: Centro Hospitalar Barreiro Montijo, GNR 

Montijo, União Mutualista N. ª Sra da Conceição, Colegas da Higiene Urbana, Colegas dos 

Refeitórios/Linha de Apoio Social e Operadores do Mercado Municipal. 

• Site Oficial 

Atualização de conteúdos GCRP 

Reuniões de Câmara - Atas n. º 7, 8, 9 e 10 de 2020. Agenda da reunião de câmara de 13 e 

27 de maio I Editais: 48 e 62 1 Vídeos: Dia Internacional dos Museus, Leituras Animadas, 

Exposição Cartadas de Cães e Gatos; 

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

necessidade de veicular nova informação. 

Noticias TST retomam onze carreiras; Montijo a dar tudo!; 

Covid-19 \\ Realizados testes nos lares de idosos privados; Familias em tempo de pandemia: 

Direitos para todos; Laboratório de Aprendizagem em Casa; Artemrede lança nova 

convocatória para artistas profissionais; Esclarecimento sobre a transmissão do Coronavirus 

nas empresas de transformação de carnes do Montijo; Reabertura de serviços municipais; 

Covid-19 \ \ Linha de Apoio Psicológico; AML informa que TST aumentam oferta na região 

metropolitana; Questionário: Jovens em quarentena, um estudo transversal; Câmara 

implementa medidas de apoio ao comércio local; Covid-19 \\ Câmara apoia Cercima e Casa 

do Povo de Canha; Agrupamento 72 recolhe donativos para o Banco Alimentar; Autarquia 

transfere 34 mil euros para escolas do concelho; Comemorações Dia Internacional dos 

Museus; Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia; Leituras 

Animadas; Atlas da Saúde: questionário à população residente; Documentos e Orientações 

Plano de Desconfinamento; Exposição "Cartadas de Cães e Gatos"; Abertura de escolas 

acompanhado por reforço de oferta de transporte rodoviário na Área Metropolitana de 

Lisboa; Reabrindo Portas I Apoio ao Comércio Local; Seguramente, vá de transportes!; Dia 

Municipal da Diversidade Cultural; Boas práticas no sector da restauração e bebidas; 

Horário Atendimento SMAS Montijo; Montijo autoriza abertura de estabelecimentos com 
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mais de 400 metros quadrados; Participe nas conferências digitais "Consequências Covid-

19"!; Contas de 2019 dos SMAS Montijo com resultado liquido de 467 mil euros; Autarquia 

apoia instalação de equipamentos "box das emoções"; Município do Montijo com "resultado 

financeiro extraordinário em 2019"; Câmara cria Programa Municipal de Solidariedade; 

Conferência Digital "Covid-19 Os apoios às empresas e trabalhadores"; 

Adjudicada construção da Casa da Música Jorge Peixinho; 

Treino com armamento real - 1 a 30 de junho; Inaugurada requalificação do "Saltitão"; 

Webinar I Acompanhamento à Distância: Recomendações para Profissionais Sociais; Áreas 

de inclusão da Comunidade LGBT na AML. 

Atualização de conteúdos outras unidades orgânicas 

DGRH - Listagem prestadores de serviços e documentos de procedimentos concursais. 

DSSPS - Atualização de noticias na área da Rede Social; noticia sobre a Linha de Apoio 

Psicológico; noticia sobre o Dia Municipal da Diversidade Cultural; notícia sobre o Dia 

Internacional da Luta contra a Homofobia, Biofobia e Transfobia. 

SMAS - Noticia sobre o horário de atendimento durante a pandemia. 

GAP - Esclarecimento sobre os casos de covid-19 nas fábricas de transformação de carnes; 

Relatórios de Atividades da Câmara. 

Gabinete Vereadora Sara Ferreira - Noticia sobre o Guia de Boas Práticas na Restauração. 

Divisão de Educação - Noticia sobre o Laboratório de Aprendizagem. 

SMPC - Noticia sobre treino com armamento real no Campo de Tiro de Alcochete. 

Posto de Turismo - Noticia sobre o selo Clean & Safe para a restauração; noticia sobre a 

sessão de esclarecimento "Guia de Boas Práticas na Restauração". 

Atualização de conteúdos entidades externas 

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

dos transportes públicos; noticia sobre a Campanha "Seguramente, vá de transportes!" 

Artemrede - Noticia sobre Convocatória para artistas. 
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Agrupamento 72 - Notícia sobre recolha de alimentos para o Banco Alimentar contra a 

Fome. 

Comunicação Social 

• Press Releases 

Foram realizadas e enviadas 16 notas de imprensa, repartidas pelos seguintes assuntos: 

Economia (2); C0VID-19 (7); Ação Social (1 ); Educação (1 ); Obras (3); Finanças Municipais 

(2). 

• Reuniões de Câmara 

Envio das propostas das reuniões de câmara de 13 e 27 de maio aos dirigentes e chefias, 

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

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

e Regional. Apoio aos jornalistas que acompanharam a transmissão por 

videoconferência da reunião. 

• Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de banner e anúncios sobre as Medidas Municipais face à covid-19; a exposição 

Cartadas de Cães e Gatos, a newsletter Acontece e o Webinar "O apoio às empresas e 

trabalhadores". 

Comunicação Interna 

• Gestão da Intranet 

Na área das Reuniões de Câmara: ata n. º 7, 8, 9 e 1 O de 2020; Deliberações das reuniões 

de câmara de 29 de abril, 13 e 27 de maio (num total de 10 documentos). Noticias: 

Participe nas conferências digitais "Consequências Covid-19; Município do Montijo com 

"resultado financeiro extraordinário; Dia Municipal da Diversidade Cultural; Seguramente, 
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vá de transportes!; Exposição "Cartadas de Cães e Gatos"; Comemorações Dia Internacional 

dos Museus; Câmara implementa medidas de apoio ao comércio local; AML informa que TST 

aumentam oferta na região metropolitana; Covid-19 \ \ Linha de Apoio Psicológico; 

Reabertura de serviços municipais; Esclarecimento sobre a transmissão do Coronavirus nas 

empresas de transformação de carnes; Laboratório de Aprendizagem em Casa; Montijo a 

dar tudo! 

• Apoio ao Executivo Municipal 

Articulação da Campanha "Seguramente, vá de transportes" com a Área Metropolitana de 

Lisboa. Criação do Canal de Youtube "Laboratório de Aprendizagem em Casa" para 

disponibilização de vídeos relacionados com a área da educação. Durante o mês de maio 

foram inseridos 1 O vídeos no referido canal. Inserção de vídeos no Canal de Youtube 

"Estudo em Casa". Durante o mês de maio foram inseridos 14 vídeos no referido canal. 

Deslocação aos Paços do Concelho, nos passados dias 13 e 27 de maio, 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 maio: 

GCRP - Newsletter Acontece Montijo (semanal) modelo de envio pelo WebCRM; Agenda de 

eventos de junho; Imagens para facebook, site, instagram, histórias; Execução de 8 banners 

rotativos para site da CMM; Post "Recrie a obra da sua vida". Campanha Comércio Local: 

Banner Site Questionário Comércio Local; Banner Google Does; Post Facebook; 0utdoor 

8x3; 0utdoor 4x3; Saco Comércio Local; imagem Saco para distribuição no Mercado 

Municipal; Bandeirolas para Comércio Local. Campanha "Juntos somos mais fortes" C0VID-

19: Medidas de apoio e estimulo económico e social - Design + criação de layout, Anúncio 
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Mupi Heritage; Medidas de apoio ao Comércio Tradicional - Imagem para partilha no 

facebook; Maquete de imagem para display Juntos Somos mais fortes; Design de propostas 

para máscaras sociais • O Azulejo no Montijo e Montijo Capital da Flor, criação de padrões 

para impressão em tecido, maquetes com simulação; Exposição São Pedro Tradição e 

Memória - Cartaz A4 e A3 com impressão, cartaz para Mupi Heritage (impressão e corte), 

Imagem story, partilha evento, facebook e site; Imagens/destaques para homepage do site 

da autarquia - Espaço informativo, Medidas Municipais / Covid-19, Agenda de Eventos 

Montijo. Imagem de agenda sobre Associativismo para site: Associação e Jovens de Mérito. 

DDSPS: 1 Edição do Concurso Literário Sénior - Poesia e Fição Narrativa; Dia internacional 

dos Museus; Banner para área social sobre Homofobia; Video Leituras Animadas (Projetos 

Seniores) 4'58; Dia Municipal da Diversidade Cultural. DCBJD - Hora do Conto Online - 9, 

16, 23, 30 maio e 1 junho; Emenda faixa da Galeria Municipal; Open Call 3; Exposição 

"Cartadas de Cães e Gatos" · instagram e video. 

Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida: CT JA Revisitado · VI Gala Academia de Artes da 

Sociedade Filarmónica 1. º de Dezembro - separadores video + imagem teaser, partilhas 

cronologia facebook e instagram, separadores vídeo+ histórias. Concerto Revisitar Montijo 

- Banda da Sociedade Filarmónica 1. º de Dezembro -Separadores vídeo + imagem teaser, 

partilhas, imagem cronologia facebook e instagram, separadores vídeo + histórias. Missa 

Étnica pela paz / XX Encontro de Coros - Coro Polifónico da Sociedade Filarmónica 1. º de 

Dezembro -Separadores vídeo+ imagem teaser, partilhas+ imagem cronologia facebook e 

instagram. Partilhas (conteúdos externos/ligações) DGArtes - 4. ª Sinfonia de Gustav Mahler 

/ Antena2 Buraco Negro (Projeto Pontes. ARTEMREDE - Call Be SpectActive - partilha de 

vídeo + ligação para candidaturas. 

Atelier Audiovisual 

Reportagens Vídeos: 

Elaboração do vídeo da gala da 1 ª dezembro em 2019 para CT JA; Dia 6 e 7 de maio gravação 

de vídeos: LAM, Mir ' Arte, Os sismos e sensor de batimentos cardíacos. Realização e 

produção dos vídeos para as plataformas digitais. Realização e produção de vídeos para a 

rubrica "A Cultura Entra Em Sua Casa"; Vídeos para a rubrica" hora do conto" Videos para 

a Universidade Sénior; Edição e publicação de vídeos da RTP sobre assuntos de interesse 
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municipal. Mensagens Seniores dos Projetos de Envelhecimento Ativo da Câmara Municipal 

do Montijo; Realização de Vídeos sobre o Dia Municipal da Interculturalidade. 

Reportagens Fotográficas: Reportagens fotográficas da 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 TÉCNICO FLORESTAL 
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GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

No periodo em questão o Gabinete Técnico Florestal lntermunicipal efetuou os seguintes 

trabalhos: 

Atividades 

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

faixa de gestão de combustivel 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. 

Apoio ao Municipe 

Esclarecimentos e aconselhamento a municipes relativos á defesa da floresta 

Apoio aos Municipes das freguesias do munidpio de Montijo e de Alcochete na introdução 

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

das mesmas, seguindo todas as regras de segurança. 

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

dezembro: 

Montijo - 69 

Alcochete - 30 

Apoio técnico á Comissão lntermunicipal de Defesa da Floresta 

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

Apoio técnico ao Serviço Municipal de Proteção Civil do Montijo. 

A técnica do GTF apoia o Serviço Municipal de Proteção Civil do Montijo. 
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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 no mês de maio de 2020, os seguintes processos: 

Maio 

Processos Tipo A - 1 O processos 

Processos Tipo B - 4 processos 

Processos Tipo 1 - 2 processos 

Foram emitidas 1 O 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) 

Processos tipo 'T' - loteamento urbano/ alteração ao alvará de 
loteamento 

Durante o mês de maio 2020 foi submetida a reunião de câmara a seguinte proposta: 

Proposta n. º 854/20 - Processo CERTIDÃO 257120 - Certidão de compropriedade. 
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I 

;i 

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 

Maio 

ASSUNTOS DIVERSOS ELABORADOS NO GABINETE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

Ofícios 

1 nformações 

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-25/2020- Substituição de Condutas de Rega em Diversos Espaços do Concelho 

Abertura das Propostas na Plataforma VortalGov 

F-22/2020 - Arranjo Exterior Junto ao Campo do Olímpico e Rotunda da Força Aérea 

F-25/2020- Substituição de Condutas de Rega em Diversos Espaços do Concelho 

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

Relatório Preliminar e Audiência Prévia 

F-39/2019- Obras de Recuperação na Escola EBI do Esteval 

F-08/2020- Recuperação de Pavimentos em Parque de Estacionamento do Centro de 

Saúde do Afonsoeiro 

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

F-22/2020 - Arranjo Exterior Junto ao Campo do Olímpico e Rotunda da Força Aérea 

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

Não Adjudicação e Revogação da Decisão de Contratar 
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F-06/2020 - Remodelação da Iluminação Pública em diversos locais no Concelho do 

Montijo 

F-22/2020 - Arranjo Exterior Junto ao Campo do Olímpico e Rotunda da Força Aérea 

Pedido de Informação de Compromisso 

F-51 /2019 - Casa da Música Jorge Peixinho 

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

F-09/2020- Modificação e Beneficiação da I.P. entre a Av. Dos Bombeiros Voluntários de 

Montijo e a Rotunda do lzidoro 

F-13/2020 - Recuperação do Edifício Polo Cultural do Afonsoeiro 

Nomeação do Diretor de Fiscalização e Substituto 

F-39/2019- Obras de Recuperação na Escola EBI do Esteval 

F-51 /2019 - Casa da Música Jorge Peixinho 

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

F-08/2020- Recuperação de Pavimentos em Parque de Estacionamento do Centro de 

Saúde do Afonsoeiro 

F-09/2020- Modificação e Beneficiação da I.P. entre a Av. Dos Bombeiros Voluntários de 

Montijo e a Rotunda do lzidoro 

F-13/2020 - Recuperação do Edifício Polo Cultural do Afonsoeiro 

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

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

Proposta Reunião de Câmara para Alteração dos Trabalhos 

F-38/2018 - Montijo Ciclável e Reconversão da Linha do Caminho de Ferro 
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Oficio com listagem de não conformidades 

F-14/2019 - Requalificação de Creche / Infantário - Saltitão 

Adjudicação e Pedido de Documentos de habilitação 

F-39 /2019- Obras de Recuperação na Escola EBI do Esteval 

F-08/2020- Recuperação de Pavimentos em Parque de Estacionamento do Centro de 

Saúde do Afonsoeiro 

F-09/2020- Modificação e Beneficiação da I.P. entre a Av. Dos Bombeiros Voluntários de 

Montijo e a Rotunda do lzidoro 

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

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

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

Comunicação do contrato na plataforma BaseGov e Auto de Consignação 

F-01 /2020- Empreitada de Sinalização Horizontal em Diversos Arruamentos do 

Concelho/2020 

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

Envio do Auto de Consignação 

F-1112020- Execução e Recuperação de Zonas Calcetadas no Concelho/2020 

Auto de Receção Provisória 

F-35/2019- Pavimentação em Passeios na Praça da Paz 

Conta Final e Relatório Final no BaseGov 

F-35/2019- Pavimentação em Passeios na Praça da Paz 
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F-28/2011 - Reforço da Iluminação Pública na Frente Ribeirinha 

Auto de Receção Definitiva com Anomalias 

F-09/2011 - Reabilitação do Mercado Municipal do Montijo 

Editais - Alteração de Trânsito 

N.º 59/2020 - "Praça da Paz - Atalaia" 2020 

Demarcação de lugar público para veículos mobilidade condicionada 

Maria José Ribeiro Henriques Garcia 

Fernando Teixeira da Silva 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS 

Abertura de processos 

Processo N. º 27 /2020 

Processo N. º 28/2020 

Processo N. º 29 /2020 

Ofícios aos proprietários 

Processo nº 01 /2020 

Diversos 

Processo N. º 04/2020- Hipoteca - Oficio 
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Ofícios para Entidades Policiais 

Edital de art.º 9. 0 do Regulamento Municipal Veículos Abandonados 

Edital nº 55/2020 

Processo nº 56/2019 

Processo nº 21 /2020 

RELATÓRIO - SECTORES 

- Aquisição de tubo de sucção para cisterna de rega de árvores 

- Substituição de guarda-metálica na Circular Externa, junto à Rotunda do Gameiro 

- Orçamento para arquitetura e especialidades das instalações do Trilho dos Sorrisos 

- Aquisição de escova carvão para a aparafusadora do Setor de Serralharia 

- Limpeza de valas em Foros do Trapo 

- Limpeza de valetas da Estrada Real e Aqueduto 

- Aquisição de 1 O sacos para bidons vazios de herbicida 

- Aquisição de cola para feitura de módulos para a Exposição alusiva ao Santo António 

- Aquisição de aglomerado e cola para o novo forro das escadas do palco do CT JA 

- Aquisição de 400L de herbicida 

- Fornecimento e colocação de gradeamento junto à Galeria Municipal 

- Limpeza da vala em Pegões 

- Aquisição de material de desgaste para o Setor de Carpintaria 
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Trabalhos no interior do cemitério, limpeza de instalações, varreduras. 

Capinagem e aplicação de herbicida, arranjo dos canteiros, regas e trabalhos 

habituais dentro do cemitério. 

S. Sebastião 

lnumações - 19 

Exumações - 04 

Capelas - 18 

Pinhal Fidalgo 

lnumações - 06 

Exumações - 01 

Capelas - 02 
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CASA DO AMBIENTE 

PROJETOS e INICIATIVAS 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Acompanhamento e atribuição de tarefas à Estagiária a exercer funções por teletrabalho.-

Preparação de Atividade Online sobre Insetos Polinizadores; Preparação de Atividades 

Comemorativas Dia Mundial do Ambiente; Preparação de Quizz sobre o tema em trabalho; 

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); 

Elaboração de Livro Levantamento de ações da Casa do Ambiente para elaboração de ficha 

da Medida de Sensibilização Ambiental do PAESC- para preenchimento pelo serviço; 

Divulgação de atividades propostas no âmbito da Comemoração do Dia Mundial do Ambiente 

nas redes sociais e no site oficial da CMM. 

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 T8 e de sistema 

para medição (online) do consumo geral dos edifícios de intervenção para avaliação das 

poupanças. 

Aguarda-se relatório da auditoria realizada as escolas. 

Sistemas de Monitorização de Consumos Elétricos S. ENERGIA 

Acompanhamento da monitorização dos sistemas implementados, da gestão de falhas e 

necessidades de reparação. 
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Presidência 

PACTO DE AUTARCAS CLIMA E AMBIENTE 

Inicio de trabalhos para preparação de submissão de novo Pacto de Autarcas. Reunião com 

os elementos a integrar no Grupo de Trabalho e estratégia de orientação. 

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

territorial. 

Realização da 6ª Reunião com o GT. 
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Presidência 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA SAÚDE 
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CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PREVENÇÃO DA SAÚDE 

Maio 

No âmbito da pandemia do Covid 19 - Relatório Suplementar 

DE 04 A 08 DE MAIO 

Conforme solicitado informo trabalho realizado de 04 a 08 de maio pelos serviços da DDSPS: 

Linha de Apoio Social 

• Foram atendidas na DDSPS 46 chamadas telefónicas, distribuídos pelos seguintes 

motivos e com diferentes encaminhamentos; 

MOTIVO 
Nº DE 

ENCAMINHAMENTO 
CHAMADAS 

Apoio Alimentar 12 Isabel Gonçalves 

Carência Económica 3 Segurança Social 

CLAIM 3 Filipa Pais 

Pedido de Informações 20 Sem encaminhamento 

Pagamento de rendas e 
8 Habitação Social - Rosa Silva 

outros 

46 
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·poíe Alimenlar 
• C~IM 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

N!! DE CHAMADAS 

• C.arênGla Eéonómica 
edide de Informações 

• P~gamen~(!) de 1r,er,aa,.s e ou111r,0s 

• Foram efetuadas 16 chamadas telefónicas a informar encaminhamento (horário e 

instituição onde podem recolher o respetivo apoio); 

• Foram efetuadas 08 chamadas telefónicas aos alunos do Atelier Sénior Montijo, a fim de 

saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de apoio social; 

• Foram fornecidas 391 refeições a situações de idosos e/ou situações graves de saúde em 

isolamento, bem como as famílias mais vulneráveis. Estas foram entregues diariamente 

no domicilio. Sendo que se define como refeição: um almoço (sopa, segundo prato, 

salada, fruta ou sobremesa e um pão embalado individualmente) e suplemento (sopa de 

legumes, uma sandes e uma peça de fruta diferente da do almoço). É também fornecido 

um pacote de leite branco (dose individual - 200 ml por adulto e 2 dois pacotes de leite 

(um branco e um de chocolate - dose individual - 200 ml por criança); 

• Participação na reunião de preparação para aplicação dos testes Covid19, em respostas 

sociais não legalizadas do concelho (Lares); 

• Acompanhamento na aplicação dos testes Covid19 em respostas sociais (ERPIS, SAD e 

estruturas residenciais) legalizadas existentes no concelho; 

• Presença na loja social para aceitação de doações particulares. 

Ação Social 
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Presidência 

• Apoio Alimentar/Rede de Emergência Alimentar - 38 

• Saúde - 1 

• Segurança Social - 11 

• Outros serviços da CMM - Ensino - 7 

• Acompanhamento âmbito RSI - 18 

• Direitos Sociais - 5 

• Emergência Social* - 5 

(•) As situações de emergência social referem-se às sinalizações feitas pela Saúde Pública 

de Munícipes com COVID 

CLAIM 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

Informações Gerais 13 
Sem registo na base de dados 
DDSPS 

Vários 11 Registo na base de dados DDSPS 

Desmarcar 
3 

agendamento Sem encaminhamento 

27 

• Os motivos dos pedidos de atendimento foram: legalização (manifestações de interesse 

ao abrigo dos art. º 88 n. º 2 e art. º 89 n. º 2); renovação de titulas de residência; 

declaração de entrada; segurança social (inclui os atendimentos registados na PUM -

Plataforma para a Integração de Migrantes e obtenção de abono pré-natal). 
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N!! DE CHAMADAS 

• Informações Ge~ais • Vã-rios • 0esmarcar -agendamentt!l 

✓ Em resposta à solicitação do GAPLIM - Gabinete de Apoio às Políticas Locais de 

Integração de Migrantes do ACM - Envio de problemáticas sociais surgidas no âmbito 

dos atendimentos do CLAIM e Linha Social CMM (semana 27 /04 a 30/04); 

✓ Contacto com o Projeto Kontarte e professora do PFOL - Português para Falantes de 

Outras Linguas, sobre proposta para comemoração do Dia Municipal para a 

Diversidade Cultural. 

• No âmbito da ação de comunicação da Rede Social, envio de informações para as 

entidades parceiras do CLASS e articulação com o Gabinete de Comunicação e Relações 

Públicas para divulgação nos canais de informação digitais da CMM. 

• No âmbito da ação de comunicação da RAMSV, envio de divulgações. 

• No âmbito do EIM - Espaço Informação Mulheres: 

✓ Realização de 3 atendimentos, sobre violência doméstica - articulação com o GAS

CMM, Gabinete de Psicologia e Terapia Familiar e AMCV (apoio jurídico); 

✓ Levantamento de Indicadores no âmbito da VMVD para candidatura ao POISE. 
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Presidência 

• Durante esta semana, houve ainda articulação/contactos com as seguintes 

entidades/serviços (telefónicos e via mail): Gabinete de Apoio Social do CNAIM; 

Segurança Social (Serviço Local de Atendimento do Montijo); Associação Médicos do 

Mundo e Núcleo de Gestão do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). 

DE 11 A 15 DE MAIO 

Conforme solicitado informo trabalho realizado de 11 a 15 de maio pelos serviços da DDSPS: 

Linha de Apoio Social 

• Foram atendidas na DDSPS 31 chamadas telefónicas, distribuídos pelos seguintes 

motivos e com diferentes encaminhamentos; 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

Apoio Alimentar 15 Isabel Gonçalves 

Ausência Rendimentos 1 Segurança Social 

Direitos Sociais 1 Segurança Social 

CLAIM 3 Filipa Pais 

Pedido de Informações 8 Sem encaminhamento 

Violência doméstica 1 EIM 

Pagamento de rendas e outros 2 Habitação Social - Rosa Silva 

31 
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Apoio Alimentar 
• Direitos Sociais 

MUNICÍPIO DO MONTllO 
CÂMARA MUNICIPA L 

Presidência 

N!! DE CHAMADAS 

3% 

• Ausência Rendimentos 
■ CLAIM 

Pedido de Informações ■ Violência doméstica 
■ Pagamento de rendas e outros 

• Foram efetuadas 05 chamadas telefónicas aos alunos do Atelier Sénior Montijo, a fim de 

saber se necessitam de apoio e a informar sobre linha de apoio social; 

• Foram fornecidas 634 refeições a situações de idosos e/ou situações graves de saúde em 

isolamento, famílias mais vulneráveis e situações de emergência social (sinalizações 

feitas pela saúde pública de munícipes com Covid 19 positivo). Estas foram entregues 

diariamente no domicilio. Sendo que se define como refeição: um almoço (sopa, segundo 

prato, salada, fruta ou sobremesa e um pão embalado individualmente) e suplemento 

(sopa de legumes, uma sandes e uma peça de fruta diferente da do almoço). É também 

fornecido o pequeno-almoço, sendo composto por uma sandes, uma peça de fruta e um 

pacote de leite (dose individual - 200 ml) e o lanche, composto por uma sandes, uma 

peça de fruta e um iogurte de aromas. Os condutes das sandes são distribuídos de forma 

a não existir repetição no mesmo dia. 

Juntamente com as refeições é entregue um pacote de leite branco (dose individual -

200 ml por adulto e 2 dois pacotes de lei te (um branco e um de chocolate - dose 

individual - 200 ml por criança) 
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Presidência 

• Presença na loja social para aceitação de doações particulares. 

Ação Social 

• Apoio Alimentar/Rede de Emergência Alimentar - 34 

• Direitos Sociais - 14 

• Ausência de Rendimentos - 6 

• Pedido de Apoio Económico - 3 

• RSI - 6 

• Infância em Perigo - 2 

• Violência Doméstica - 1 

• Emergência Social* - 18 

(*) As situações de emergência social referem-se às sinalizações feitas pela Saúde Pública 

de Municipes com COVID 

CLAIM 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

Informações Gerais 16 
Sem registo na base de dados 
DDSPS 

Vários 11 Registo na base de dados DDSPS 

27 

• Os motivos dos pedidos de atendimento foram: legalização (manifestações de interesse 

ao abrigo dos art. º 88 n. º 2 e art. º 89 n. º 2); renovação de titules de residência; 

declaração de entrada; segurança social (inclui os atendimentos registados na PUM -

Plataforma para a Integração de Migrantes e obtenção de abono pré-natal). 
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N!! DE CHAMADAS 

• lnfei>~ma9ões Gerais ■ VáriQS 

✓ Recolha de contributos do Projeto Kontarte e do Agrupamento de Escolas Poeta 

Joaquim Serra, através do curso PFOL - Português para Falantes de Outras Línguas, 

para comemoração do Dia Municipal para a Diversidade Cultural. 

• No âmbito do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo: 

✓ Em resposta à solicitação do Núcleo de Gestão do Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração (FAMI) - Envio das declarações de não divida à Segurança Social e Finanças, 

atualizadas. 

• No âmbito da ação de comunicação da Rede Social, envio de informações para as 

entidades parceiras do CLASS e articulação com o Gabinete de Comunicação e Relações 

Públicas para divulgação nos canais de informação digitais da CMM. 

• No âmbito do EIM - Espaço Informação Mulheres: 

✓ Monitorização das Estruturas de Atendimento por parte da CIG - Preenchimento do 

formulário por parte das TAV do Espaço Informação Mulheres, no período 

compreendido entre 27/04/2020 e 10/05/2020. 

• No âmbito da candidatura ao POISE: 
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Presidência 

✓ Colaboração na calendarização e preenchimento do cronograma relativamente às 

medidas da VMVD (Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica). 

• Durante esta semana, houve ainda articulação/contactos com as seguintes 

entidades/serviços (telefónicos e via mail): Gabinete de Apoio Social do CNAIM; 

Gabinete de Apoio Jurídico do CNAIM . 

• 
Linha de Apoio Psicológico 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS 

Vitimas de violência 19 

Recursos humanos 6 

Apoio psicológico 5 

30 

N!! DE CHAMADAS 

• ~ítimas de violê.Rcia ■ Recursos humanas ■ Apeio pslc0lóglco 

Foram efetuados 2 telefonemas para a EMAT Barreiro (informação relativo a processos 

ativos). 

DE 18 A 22 DE MAIO 
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Conforme solicitado informo trabalho realizado de 18 a 22 de maio pelos serviços da DDSPS: 

Linha de Apoio Social 

• Foram atendidas na DDSPS 52 chamadas telefónicas, distribuidos pelos seguintes 

motivos e com diferentes encaminhamentos; 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

Apoio Alimentar 24 Isabel Gonçalves 

Carência Económica 6 Segurança Social 

Direitos Sociais 1 Segurança Social 

CLAIM 1 Filipa Pais 

Pedido de Informações 13 Sem encaminhamento 

Violência doméstica 1 EIM 

Apoio Domiciliário 1 Isabel Gonçalves 

Dificuldades 
Refeições fornecidas pela 

económicas/ Carência 1 
Alimentar 

Autarquia 

Pagamento de rendas e outros 4 Habitação Social - Rosa Silva 

52 
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Presidência 

N!! DE CHAMADAS 

gameAto <!le rem<!las e outros 
• lcas/Carência Alimentar 

• Foram efetuadas 06 chamadas telefónicas a informar encaminhamento (horário e 

instituição onde podem recolher o respetivo apoio; 

• Foram efetuadas 12 chamadas telefónicas aos alunos do Atelier Sénior Montijo; 

• Foram fornecidas 1206 refeições (almoço e suplemento) a situações de idosos e/ou 

situações graves de saúde em isolamento, famílias mais vulneráveis e situações de 

emergência social (sinalizações feitas pela saúde pública de munícipes com Covid 19 

positivo). Estas foram entregues diariamente no domicilio. Sendo que se define como 

refeição: um almoço (sopa, segundo prato, salada, fruta ou sobremesa e um pão 

embalado individualmente) e suplemento (sopa de legumes, uma sandes e uma peça de 

fruta diferente da do almoço). É também fornecido o pequeno-almoço, sendo composto 

por uma sandes, uma peça de fruta e um pacote de leite (dose individual - 200 ml) e o 

lanche, composto por uma sandes, uma peça de fruta e um iogurte de aromas. Os 

condutas das sandes são distribuídos de forma a não existir repetição no mesmo dia. 
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Juntamente com as refeições é entregue um pacote de leite branco (dose individual -

200 ml por adulto e 2 dois pacotes de leite (um branco e um de chocolate - dose 

individual - 200 ml por criança); 

• Presença na loja social para aceitação de doações particulares. 

Ação Social 

• Apoio Alimentar/Rede de Emergência Alimentar - 30 

• Direitos Sociais - 17 

• Ausência de Rendimentos - 13 

• Pedido de Apoio Económico - 3 

• RSI - 19 

• Infância em Perigo - 2 

• Violência Doméstica - 1 

• Emergência Social - 1 

• Saúde - 2 

CLAIM 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

Informações Gerais 12 
Sem registo na base de dados 
DDSPS 

Vários 9 Registo na base de dados DDSPS 

21 

• Os motivos dos pedidos de atendimento foram: legalização (manifestações de interesse 

ao abrigo dos art. º 88 n. º 2 e art. º 89 n. º 2), renovação de titulas de residência, 

declaração de entrada, certificado de registo de cidadão da U.E., segurança social, 

cidadãos da U.E (inclui os atendimentos registados na PUM - Plataforma para a 

Integração de Migrantes e obtenção de abono pré-natal). 
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N!! DE CHAMADAS 

✓ Celebração do Dia Municipal da Diversidade Cultural - dia 21 de maio, através da 

divulgação de dois filmes concebidos a partir de trabalhos elaborados pelas 

crianças/jovens do Projeto Kontarte e d@s formand@s do curso PFOL - Português para 

Falantes de Outras Línguas, nos canais de divulgação da CMM e jornais digitais. 

• No âmbito da candidatura ao POISE: 

✓ Colaboração na calendarização e preenchimento do cronograma relativamente às 

medidas da VMVD (Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica). 

• No âmbito do PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo: 

✓ Contactos e envio de convocatórias para reunião via Plataforma Zoom para algumas 

entidades que compõem a Plataforma de Acompanhamento do PMIM - Plano Municipal 

para a Integração de Migrantes. 

• No âmbito do EIM - Espaço Informação Mulheres: 

✓ Reunião com Estruturas de Atendimento VD, promovia pelo Núcleo de Violência 

Doméstica da CIG - através da Plataforma Zoom, dia 20 de maio, entre as 15h00 e as 

18h30. 
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• Em resposta à solicitação do GAPLIM - Gabinete de Apoio às Políticas Locais de 

Integração de Migrantes do ACM - Envio de problemáticas sociais surgidas no âmbito dos 

atendimentos do CLAIM e Linha Social CMM (semana 04 a 08 de maio). 

• No âmbito da ação de comunicação da Rede Social, envio de informações para as 

entidades parceiras do CLASS e articulação com o Gabinete de Comunicação e Relações 

Públicas para divulgação nos canais de informação digitais da CMM. 

• Durante esta semana, houve ainda articulação/ contactos com as seguintes 

entidades/serviços (telefónicos e via mail): PSP Montijo; GCRP-CMM; Delegação Regional 

da Península de Setúbal da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do 

Tejo; CESIS. 

Linha de Apoio Psicológico 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS 

Vitimas de violência 13 

Recursos humanos 8 

Apoio psicológico 7 

28 

N!! DE CHAMADAS 

• ~íttmas·de wiolên:cia • Reeu~sos human0s • Apoio psleológic.e 
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Foram efetuados 2 telefonemas para a EMAT Barreiro (informação relativa a processos 

ativos/ vitimas de violência). 

DE 25 A 29 DE MAIO 

Conforme solicitado informo trabalho realizado de 25 a 29 de maio pelos serviços da DDSPS: 

Linha de Apoio Social 

• Foram atendidas na DDSPS 39 chamadas telefónicas, distribuídos pelos seguintes 

motivos e com diferentes encaminhamentos; 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

Apoio Alimentar 20 Isabel Gonçalves 

Entrega de Bens 2 Loja Social 

Apoio Económico 3 Segurança Social 

CLAIM 1 Filipa Pais 

Pedido de Informações 5 Sem encaminhamento 

Dificuldades 
Refeições fornecidas pela 

económicas/ Carência 3 
Alimentar 

Autarquia 

Pagamento de rendas e outros 5 Habitação Social - Rosa Silva 

39 
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N9 DE CHAMADAS 

poio Alimentar 
• ntrega de Bens 
• Apoio Económioe 
• CLAIM 

Pedido de Informações 
■ Dificuldades económicas/Carência Alimentar 

• Foram efetuados contactos telefónicos e através dos grupos de Facebook, com os/as 

alunas dos Atelier Sénior; 

• Foram fornecidas 950 refeições (almoço e suplemento) a situações de idosos e/ou 

situações graves de saúde em isolamento, famílias mais vulneráveis e situações de 

emergência social (sinalizações feitas pela saúde pública de munícipes com Covid 19 

positivo). Estas foram entregues diariamente no domicilio. Sendo que se define como 

refeição: um almoço (sopa, segundo prato, salada, fruta ou sobremesa e um pão 

embalado individualmente) e suplemento (sopa de legumes, uma sandes e uma peça de 

fruta diferente da do almoço). É também fornecido o pequeno-almoço, sendo composto 

por uma sandes, uma peça de fruta e um pacote de leite (dose individual - 200 ml) e o 

lanche, composto por uma sandes, uma peça de fruta e um iogurte de aromas. Os 

condutes das sandes são distribuidos de forma a não existir repetição no mesmo dia. 
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Juntamente com as refeições é entregue um pacote de leite branco (dose individual -

200 ml por adulto e 2 dois pacotes de leite (um branco e um de chocolate - dose 

individual - 200 ml por criança); 

• Presença na loja social para aceitação de doações particulares. 

Ação Social 

• Apoio Alimentar/Rede de Emergência Alimentar - 20 

• Direitos Sociais - 14 

• Ausência de Rendimentos - 12 

• Pedido de Informações - 4 

• Emergência Social - 5 

CLAIM 

MOTIVO 

Informações Gerais 

Vários 

Nº DE CHAMADAS ENCAMINHAMENTO 

24 
Sem registo na base de dados 
DDSPS 

18 Registo na base de dados DDSPS 

42 

• Os motivos dos pedidos de atendimento foram: legalização (manifestações de interesse 

ao abrigo dos art. º 88 n. º 2 e art. º 89 n. º 2), renovação de títulos de residência, 

declaração de entrada, certificado de registo de cidadão da U.E., segurança social, 

cidadãos da U.E (inclui os atendimentos registados na PUM - Plataforma para a 

Integração de Migrantes e obtenção de abono pré-natal). 
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N!! DE CHAMADAS 

✓ Celebração do Dia Municipal da Diversidade Cultural - dia 21 de maio, através da 

divulgação de dois filmes concebidos a partir de trabalhos elaborados pelas 

crianças/jovens do Projeto Kontarte e d@s formand@s do curso PF0L - Português para 

Falantes de Outras Línguas, nos canais de divulgação da CMM e jornais digitais. 

• No âmbito do li PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo: 

✓ Continuação dos contactos e envio de convocatórias para reunião via Plataforma 

Zoom para algumas entidades que compõem a Plataforma de Acompanhamento do 

PMIM - Plano Municipal para a Integração de Migrantes - AFPDM-EPM; Agrupamento 

de Escolas Poeta Joaquim Serra e IEFP-Centro de Emprego; 

✓ Reunião via Plataforma Zoom com o Presidente da Junta de Freguesia da União das 

Freguesias, no âmbito da implementação do li PMIM - Plano Municipal para a 

Integração de Migrantes do Montijo (dia 28 de maio); 

✓ Reunião via Plataforma Zoom com a representante do ACES - Arco Ribeirinho/UCC 

Montijo-Alcochete, junto do CLASS, no âmbito da implementação do li PMIM - Plano 

Municipal para a Integração de Migrantes do Montijo (dia 29 de maio). 
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• No âmbito do EIM - Espaço Informação Mulheres: 

✓ Realização de 1 atendimento, sobre violência doméstica; 

✓ Monotorização das Estruturas de Atendimento por parte da CIG - Preenchimento do 

4° formulário por parte das TAV do Espaço Informação Mulheres, no período 

compreendido entre 11/05/2020 e 24/05/2020. 

• Em resposta à solicitação do GAPLIM - Gabinete de Apoio às Políticas Locais de 

Integração de Migrantes do ACM - Envio de problemáticas sociais surgidas no âmbito dos 

atendimentos do CLAIM e Linha Social CMM (semana 11 a 15 de maio). 

• No âmbito da ação de comunicação da Rede Social, envio de informações para as 

entidades parceiras do CLASS e articulação com o Gabinete de Comunicação e Relações 

Públicas para divulgação nos canais de informação digitais da CMM. 

Durante esta semana, houve ainda articulação/contactos com as seguintes 

entidades/serviços (telefónicos e via mail): Aces Arco Ribeirinho-UCSP Montijo; Gabinete 

de Inserção Profissional da EPM. 

Linha de Apoio Psicológico 

MOTIVO Nº DE CHAMADAS 

Vitimas de violência 18 

Recursos humanos 5 

Apoio psicológico 15 

38 
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N!! DE CHAMADAS 

• V(timas d:e vlolên&fa • Apoio psicológico 

Foram efetuados 3 telefonemas para a EMAT Barreiro (informação relativa a processos 

ativos/ vítimas de violência). 

KONT'@RTE - E7G 

Medidas: 

1 - Educação, Formação E Qualificação 

Ili - Dinamização Comunitária, Participação e Cidadania 

Objetivos: 

1. Envolver crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos e f.amHiares em atividades promotoras 
do suc:ess0 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" 
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Desde 20 de Março, é desenvolvido um plano de trabalho adaptado às condições do estado 
de emergência, através da dinamização de iniciativas on-line e com recurso às novas 
tecnologias e comunicação à distância, através de uma atividade definida pelo Programa 
Escolhas - Vencer o COVID19. 

Foram envolvidos um total de 105 indivíduos únicos, 61 crianças e jovens e 44 familiares 
num total em 20 sessões (sessões diárias). Os indivíduos únicos referem-se a crianças e 
jovens entre os 6 e os 25 anos (diretos e indiretos) e familiares (indiretos). 

VENCER O COVID - Atividades à distância, online, utilizando os canais disponíveis: página 

e grupo de Facebook, messenger, Whatsapp e videochamadas e contactos telefónicos. 

Principais áreas desenvolvidas: 

li 

1) APOIO PSICOSSOCIAL - Apoio psicossocial pelo telefone e encaminhamento para as 

entidades de resposta concelhias, ao nível do apoio alimentar e outros serviços de 

apoio às famílias. 

2) APOIO AO ESTUDO - apoio à distância com recurso a videochamada e impressão 

de trabalhos para alunos sem recursos online, em articulação com os professores e 

o Agrupamento de Escolas do Montijo. 

3) DESAFIOS LUDICO PEDAGÓGICOS e DINAMIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVERSAÇÃO -

propostas de actividades ao nível cognitivo, ao nível desportivo, exercício físico, 

alimentação saudável e bem estar geral. 

4) EMISSÃO DE RADIO ONLINE - canal desenvolvido online, permitindo a interação e 

comunicação com os ouvintes. 

Medidas Atividades Participante Sessões 
s 

Vencer o COVID 105 20 

Ili - Dinamização Comunitária, 
Participação e Cidadania 

GABINETE SÉNIOR 

Cartão Municipal Sénior - 1 pedidos/ 1 ª vez 

- 1 O renovações 
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Tendo em conta o Plano Municipal de contingência para a infeção COVID-19, as iniciativas 
da Agenda Sénior foram canceladas. 

Ateliês Sénior 
Tendo em conta o Plano Municipal de contingência para a infeção COVID-19, as atividades 
nos Ateliers foram canceladas. 

04 a 08 de maio 
• Contacto telefónico e através dos grupos de facebook, com os/as alunos/as dos 

Atelier Sénior Montijo; 
• Atualização da página e grupos dos Ateliers Sénior, no facebook; 
• Reunião de trabalho 

11 a 15 maio 
• Partilha dos videos da professora do coro dos Ateliers Sénior e das aulas de 

desporto sénior; 
• Contacto telefónico e através dos grupos de f acebook, com os/ as alunos/ as dos 

Atelier Sénior; Montijo; 
• Apresentação de propostas para trabalhar nos PEA a partir do mês de junho 

18 a 22 de maio 
• Foram contactadas 10 alunas e duas professoras das disciplinas "Artes e Agulhas" e 

"Cantinho de Criatividade" a fim de realizar a recolha das máscaras confecionadas 
pelas mesmas. 

• Atualização da página e grupos dos Ateliers Sénior, no facebook; 
• Partilha dos videos da professora do coro dos Ateliers Sénior e das aulas de 

desporto sénior 
• Reunião de trabalho 

25 a 29 de maio 
• Contacto telefónico e através dos grupos de facebook, com os/ as alunos/ as dos 

Atelier Sénior; 
• Partilha dos videos da professora do coro dos Ateliers Sénior e das aulas de 

desporto sénior 

Projeto de envelhecimento ativo Academia Sénior de Atalaia e Alto 
Estanquei rol Jardia 

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

Motivos Atendimentos 

Matricula 

Inscrições nas disciplinas 
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Inscrições nas atividades 
extracurriculares 

Informações 

Pagamento 

Lista de espera 

Anulação de disciplina 

Anulação de matricula 

Inscrição no BLV 

Processo administrativo 

Pedido de transporte * 
TOTAL 
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CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

338 

338 

*Este 1tem pertence umcamente as academ1as. 

Local do atendfmento Atendimentos 

Academia sénior 
Telefone 338 
Exterior 34 

Total 372 

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

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

*freguesia 

Alcochete 

2 
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Participação nas aulas (AULAS ONLINE) 

Disciplinas Sessões realizadas 

Musica 4 
Atelier de Informática 
Desporto Sénior 
Artes da D. Francisca 
Atelier de língua portuguesa /alfabetização 
Teatro 
Boccia 
Psicologia 
Saúde e Bem Estar 
Marcha 
Danças tradicionais 

TOTAL 

Atividades extracurriculares Tema 

AS ATIVIDADES FORANCANCELADAS DEVIDO A 
PANDEMIA COVID - 19 
Atelier Solidário - construção de máscaras 
para a CMM e para a União de Freguesias 

TOTAL 

Total de 
discentes 

19 

Total de discentes 

20 

20 

Projeto de envelhecimento ativo - Projeto Junto de si - Academia Sénior de Pegões e 
Canha 

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

Motivos Atendimentos 

Matricula 

Inscrições nas disciplinas 

Inscrições nas atividades 
extracurriculares 
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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 

*Este item pertence unicamente às academias. 

82 

82 

Local do atendimento Atendimentos 

Academia sénior o 
Telefone 82 
Exterior o 

Total 82 

Número Residentes • 
total de H M 
tnsattos 

Peaf)es canha Landefra 

Total= 36 90 99 25 2 
126 

*freguesia 

Participação nas aulas 

Dtscfplfnas Sess6es realizadas Total de 
discentes 

Música 
Informática Pegões 
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Informática Canha 
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 

TOTAL 8 52 

Atividades extracurriculares Tema Total de 
participantes 

AS ATIVIDADES FORAM 
CANCELADAS DEVIDO À PANDEMIA 

COVID - 19 

Atividades I disciplinas Total de participantes 

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

Disciplinas AS AULAS FORAM CANCELADAS DEVIDO 
À PANDEMIA COVID - 19 

Aulas online 52 

TOTAL 52 
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Ação Social 

MOTIVO 

AUSENCIA DE 
RENDIMENTOS 

APOIO ECONÓMICO 

CARENCIA 
ALIMENTAR 

DIREITOS SOCIAIS 

EMERGENCIA 
SOCIAL 

HABITAÇÃO 

INFANCIA EM 
PERIGO 

AUSENCIA DE APOIO 
FAMILIAR 

INFORMAÇAO 
RESPOSTAS SOCIAIS 

SAUDE 

VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 

Loja Social: 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

ENCAMINHAMENTOS 

36 EQUIPA DE RSI 

1 CPCJ 

104 INSTITUIÇOES DA 
REDE DE APOIO 

ALIMENTAR 

48 INSTITUIÇOES DE 
SAÚDE 

35 IPSS 

1 SEGURANÇA SOCIAL 

1 OUTROS SERVIÇOS 
DA CMM (REFEIÇÕES 

COVID) 

1 OUTRAS VALENCIAS 
DA DDSPS (CLAII E 

GPTF) 

1 EM 
ACOMPANHAMENTO 

NA DDSPS 

4 INSTITUTO DE 
REINSERÇÃO SOCIAL 

1 

57 

1 

70 

1 

13 

30 

27 

3 

34 

1 

No que respeita à Loja Social, nos atendimentos, não existem dados a apresentar uma 
vez que a 
Loja esteve encerrada nos meses de abril e maio. 

Nas doações de particulares, sentiu-se um aumento significativo. Isto porque embora com 
a Loja encerrada, a aceitação de bens doados, não deixou de se fazer. 
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No que se refere às doações das superficies comerciais (devido às circunstâncias), não 
tivemos nenhuma. 

Quanto ao BLV, não tivemos novos pedidos de informações, nem recebemos novas fichas 
de inscrição. 
Para além das situações já referidas nos pontos anteriores, durante o mês de maio, 
procedi ao acompanhamento, em colaboração com o Serviço de Proteção Civil, às visitas 
prévias aos lares Ilegais, no sentido de se aplicarem os testes Covid19 aos funcionários 
dos mesmos. 
Acompanhei ainda algumas situações sinalizadas de cidadãos em situação de 
vulnerabilidade, dando-lhe o devido encaminhamento. 

HABITAÇÃO SOCIAL 

- Realizaram-se 20 intervenções em habitações 

Meses/ Ano Pedidos de Plano de Pagamentos 
Atualização de 

Rendas 

Maio/2020 3 o 

TOTAL 3 o 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Maio 2020 

Entradas - O 
Saídas - 1 Assistente Operacional (Divisão de Educação) - Aposentação 

1 Assistente Operacional (Cemitério/DOSUA)) - Denúncia de contrato 

CONTRA TO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO CERTO 

Entradas - O 
Saídas - 1 Assistente Operacional (pessoal não docente) - Divisão de Educação 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Entradas - 2 Técnicos Superiores - DPTU e DCBJD 
Saídas - 1 Técnico Superior - DPTU 

Entradas - O 
Saídas - 1 

CONTRA TOS EMPREGO-INSERÇÃO 

Candidaturas apresentadas - O 

Entradas - O 
Saídas - 2 
Candidaturas - O 

CONTRATOS EMPREGO- INSERÇÃO+ 
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Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto 
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/2 
MUNICÍPIO DO MONTIIO 

CÂMARA MUNICIPAL 
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Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto 

Maio 

Cultura 

CINEMA TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA 

Não se realizaram atividades no CT JA durante o mês de Maio. 

PROMOÇÃO CULTURAL 

Visitas e Ateliês 

Atendendo à situação de calamidade em que nos encontramos, é urgente controlar a 

propagação do novo coronavirus e o crescente número de casos de COVID-19 em Portugal. 

É por isso fundamental que todos atuemos em conformidade com as recomendações da 

Direção Geral de Saúde de forma a minimizar a possibilidade de contágio. Nesta fase, 

compete às entidades públicas serem promotoras de todas as medidas mitigadoras passiveis 

no combate a este virus, sem colocar em causa os serviços essenciais. Posto isto, a Câmara 

Municipal do Montijo procedeu a uma série de medidas de contingência que decretam a 

frequência e a circulação cuidadas nos serviços públicos, assim como os equipamentos 

culturais e as visitas ou roteiros temáticos presenciais, apostando cada vez mais em 

situações digitais e online. Assim sendo, não foram realizadas quaisquer atividades 

presenciais no âmbito do Serviço Educativo do Museu Municipal Casa Mora da DCBJD, 

durante o mês de Maio, estando em destaque o projeto "A Cultura entra em sua casa", que 

consiste numa série de videos semanais onde se dá a conhecer o património do concelho 

nas redes sociais da autarquia. 

Nome da atividade 1, Data Informação Visualizações 
1, 

Quarta-feira 
4,8 mil visualizações 

Visita guiada à Quinta do Saldanha e Ermida de 
A Cultura entra em sua casa (até ao dia 02 de 

13 de Maio Nosso Senhor dos Aflitos 
Junho) 
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Segunda-feira Apresentação da Inauguração da exposição 
Dia Internacional dos Museus 

18 de Maio "Cartadas de Cães e Gatos" 

Quarta-feira Visita guiada à exposição "Cartadas de Cães e 
A Cultura entra em sua casa 

20 de Maio Gatos" pela autora Susana Resende 

Quarta-feira 
A Cultura entra em sua casa Visita guiada ao edifício dos Paços do Concelho 

27 de Maio 

TOTAL 

Moinho de Maré do Cais 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Museu Agrícola da Atalaia 

86 visualizações 

(até ao dia 02 de 

Junho) 

1,2 mil visualizações 

(até ao dia 02 de 

Junho) 

2,2 mil visualizações 

(até ao dia 02 de 

Junho) 

Aproximadamente 

8,286 visualizações 

(até ao dia 02 de 

Junho) 

Abrimos o Museu ao público dia 18 de maio, com entrada limitada a duas pessoas de cada 

vez, mas devido à situação de pandemia não houve visitantes. 

Outras atividades 

- Preparação de texto para a visita guiada online ao Museu Agrícola da Atalaia no 

âmbito da celebração do Dia Internacional dos Museus - 18 de maio; 
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- Nesta visita guiada representámos o Museu em filme onde podemos visualizar o 

Museu no Facebook da autarquia, como um testemunho do passado agrícola e da 

prática de técnicas e saberes tradicionais aplicados sobretudo ao azeite e vinho; 

- Pesquisa sobre o lagar de azeite outrora existente nos terrenos da antiga Fábrica do 

lzidoro adquirida pela Câmara Municipal do Montijo; 

- Pesquisa de informação junto da Direção - Geral do Património Cultural (DGPC) e 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Lisboa e Vale do Tejo (CCDR) 

para eventuais candidaturas para apoio a museus e património; 

- Conclusão da limpeza do relógio de sol do Museu Agrícola; 

- Pintura do poço do pátio de entrada do Museu; 

- Restauro de uma serra braçal. 

Exposições/ Workshops/ Conferências 

Galeria Municipal 

"Com o batôn nos dentes: pintura e desenho" 

Continuação em exibição da acima referida exposição, cuja inauguração decorreu a 07 de 

março, tendo encerrado logo na semana seguinte devido à pandemia e reaberto ao público 

no dia 18 de maio. Pela mesma razão e devido às limitações existentes, nomeadamente o 

dever de confinamento e de distância social, provocando uma diminuição "gigante" do nº 

de visitantes a que estávamos habituados, a exposição ficará em exibição até ao final de 

julho. Esta exposição, realizada em parceria com a Galeria Arte Periférica, conta com 

trabalhos de pintura e desenho de Paula Sousa Cardoso, vencedora do Prémio Vespeira em 

2002 e de Isabel Sabino, Professora Catedrática da FBAUL, ambas com um currículo 
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invejável, que expuseram há dois anos em Pequim. De 18 a 31 de maio, a exposição contou 

com a visita de 56 pessoas totalizando assim 220 visitantes. 

Nota: Reabertura ao público a 18 de maio. 

Exposição de Tony Cassanelly, 14 de agosto 

Iniciados os trabalhos necessários para a realização da exposição agendada para o dia 14 

de agosto, Dia da Cidade, que será com o artista plástico italiano Tony Cassanelly. Depois 

de viver em vários países, escolheu o nosso e a nossa cidade, para a sua residência em 

Portugal, estando a construir a sua casa e ateliê no Montijo. Este artista, formado em 

escultura pela Academia de Belas Artes de Carrara, trabalha em escultura, desenho, vídeo 

e pintura e da exposição constarão exemplos dos seus trabalhos nestas modalidades. A 

realização desta exposição, nesta data, será uma forma de dar as boas vindas a este novo 

artista da cidade. 

Presença da Galeria Municipal online 

Dando seguimento ao trabalho iniciado nas redes sociais, em parceria com as colegas Ana 

Ribeiro e Teresa Carreira do GCRP, objectivando a divulgação da presente atividade da 

Galeria Municipal em plataformas online, e procurando ir colocando online as exposições 

anteriores, com os materiais gráficos preexistentes, estando em finalização a exposição 

"Reencontres: 20 anos: 1999- 2019" que reuniu trabalhos de Marcelino Vespeira, Fernando 

de Azevedo, João Vieira, Nikias Skapinakis e Rolando Sá Nogueira. Esta foi a exposição 

comemorativa dos 20 anos deste espaço. 

O número de seguidores, em maio, subiu de 42 para 139, tendo o lnstagram da Galeria 

sido criado a 27 de abril. 
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As exposições futuras serão, a partir de agora, sempre colocadas online, trabalhando-se já 

com esse objectivo, permitindo alcançar uma melhor qualidade; procuraremos ir sempre 

enriquecendo os conteúdos já existentes; 

- Continuação do trabalho de reestruturação do sitio da Galeria Municipal no site da Câmara 

Municipal, estando para breve o seu lançamento. 

. Outras atividades 

. Execução dos necessários procedimentos administrativos relacionados com diversas 

questões, nomeadamente expediente, Agenda Municipal, Relatório Mensal, preparação de 

textos. 

. Preparação e acompanhamento de questões várias, relacionadas com a execução e 

preparação do Plano de Atividades da Galeria Municipal para este ano e assim como outras 

questões. 

Museu Municipal 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

Movimento de publicações (Vendas/Ofertas) 

Sem movimentos durante o corrente mês 
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Estatística de Maio 2020 

Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva (Central) - Maio 2020 

• Inscritos O Inscritos 

• Empréstimo Domiciliário 106 Utilizadores e 61 documentos 

• Consulta Local (Adultos) O Utilizadores (com Internet) e O does. 

• Consulta Internet (Adultos) O Utilizadores 

• Consulta Local (Infante/ Juvenil) O Utilizadores (com Internet) e O does. 

• Consulta Internet (Infante/ Juvenil) O Utilizadores 

• Periódicos O Utilizadores 

• Afluência 106 Frequentadores 

• Visitas (Infante/ Juvenil) O Visitantes 

• Visitas a Exposições O Visitantes 

"Hora do conto online" e "Atelier infantil" da Biblioteca Municipal 

Publicados no Facebook da C.M. Montijo 

Duração N.º de 
Data Titulo 

(minutos) Visualizações 

02/05/2020 Os ovos misteriosos 8,23 593 

09/05/2020 Corre, corre, cabacinha 6,45 452 
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Os três porquinhos e o lobo mau 

(teatro de fantoches) 

O macaco de rabo cortado 

O Kibongo 

, 
Numero de visualizações em 16/06/2020. 

P6los da Biblioteca Municipal 

Pólos Afluênci Consulta Documento 

a Geral Internet s 

Consultados 

Pólo do Alto 

Estanaueiro 

Pólo de Canha 

7 312 

9,48 558 

16,03 350 

Documentos Leitores 

Emprestado Inscritos 

s 

Pólo do Esteva( Encerrado devido à Pandemia de Covid-19 

Pólo de Peeões 

Medi@rte 

Total Polos 

*Polo do Alto Estanqueiro encontra-se encerrado, efetuando serviço ocasional quando 

solicitado por instituições escolares, associações recreativas, culturais e desportivas, e por 

munícipes interessados em usufruir dos serviços do polo. 
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Projetos Internacionais 
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MOBILIDADE PARA FORMANDOS E PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL I Programa 

Erasmus+ 

No âmbito do programa ESRASMUS+: 

- Aprovação da candidatura N.º 2020-1-PT01-KA102-078131 "Discovering New Work 

Practices in Europe", à Acção Chave I do Ensino e Formação Profissional (KA 1) com a 

subvenção de 73.670€ e 21 mobilidades. 

Projetos Municipais 

Semana da Juventude 2020 

Realização de contactos com as demais entidades, movimento associativo e serviços com 

artistas, entre outros, tendo em consideração a situação que o pais e o mundo se 

encontram, face ao Covid-19 e ao adiamento da dinamização da Semana da Juventude, nos 

moldes tradicionais, para 2021. 

Realização de contactos com entidades e associações que habitualmente colaboram na 

Semana da Juventude, auscultando a viabilidade e disponibilidade para colaboração numa 

semana da juventude online, através da produção e envio de conteúdos. 

Elaboração e envio de proposta de dinamização da Semana da Juventude online mediante 

as propostas apresentadas. 

Concurso Linha Gráfica Semanada Juventude "A Tua Ideia A Nossa Imagem" 

Realização de contactos para a elaboração dos materiais referentes à entrega do prémio e 

certificados de participação. 

Realização de contactos com os jovens participantes para a entrega dos certificados de 

participação. 
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Mostra de Bandas Semana da Juventude Online 

Tendo em consideração o cancelamento da Mostra de Bandas no seu molde habitual, o 

gabinete da Juventude procedeu à elaboração e envio da proposta de adaptação das 

normas vigentes para a dinamização da mesma num formato online. 

A Proposta foi remetida à reunião de câmara de 27 de maio 2020, tendo sido aprovada por 

unanimidade. 

Realização de contactos com as bandas inscritas, júri no sentido de reiterar o convite de 

participação na Mostra de Bandas no novo formato proposto, bem como dar conhecimento 

das novas normas. 

Realização de contactos com a AJDCRM face à viabilidade de se efectuarem as gravações 

e live streaming da Mostra de Bandas, para os canais digitais do gabinete da Juventude. 

Conteúdos Online Gabinete da Juventude 

Divulgação online de actividades, programas, informações, entre outras de relevância, nas 

redes sociais afectas ao Gabinete da Juventude. 

Festival da Liberdade 2020 

No âmbito da dinamização do Festival da Liberdade 2020 e a pós o seu cancelamento para 

2021, mediante a situação que se de o pais e o mundo atravessam, os técnicos das 

diferentes câmaras pertencentes à AMRS, pertencentes ao grupo de trabalho do Festival 

da Liberdade, reuniram-se online, para em conjunto com os representantes da AMRS, se 

articulasse a realização online de algumas actividades alusivas e que constam 

habitualmente no festival, produzidas por aqueles que também habitualmente participam 

e dinamizam os festivais, movimento associativo, grupos de jovens, entre outros. 

Neste sentido foram efectuados contactos com o movimento associativo, para que também 

eles pudessem dar o seu contributo para esta matéria. 
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13 de Maio I Reunião Festival da Liberdade 2020 

22 de Maio I Reunião Festival da Liberdade 2020 

27 de Maio I Reunião Mostra de Bandas Semana da Juventude 

30 de Maio I Reunião Gabinete da Juventude 

DURANTE O MÊS DE MAIO REALIZOU-SE: 

• Realização e envio do relatório de actividades; 

o Articulação com escolas europeias para futuros projetos de mobilidade Erasmus+ 

em Montijo; 

• Contactos com organizações europeias de envio para acolhimento novos projetos; 

o Realização de tarefas respeitantes ao funcionamento diário do gabinete da 

juventude; 

o Recolha e compilação de dados referentes aos projetos e atividades realizados 

pelo gabinete da juventude visando a elaboração e envio do relatório mensal de 

atividades. 

DESPORTO 

Equipamento encerrado no corrente mês. 

ÁREA DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS 

Não se realizaram atividades no CT JA durante o mês de Maio. 

Boccia Sénior 

Não se realizaram atividades no CT JA durante o mês de Maio. 
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Este relatório apresenta-se segundo as diversas áreas de trabalho, efetuado nas 

diferentes fases de arquivo e outras atividades desenvolvidas: 

1. Arquivo Intermédio 

1.1. Higienização, acondicionamento e organização de: 

DGFP 

Higienização de fichas de despesas num total de ... 365 

DPTU 

Organização e arquivo de protocolos num total de ... 2. 

Elaboração e envio de protocolos num total de .. .4. 

Receção de protocolos num total de ... 1. 

Tiragem de processos para atendimento, num total de ... 

Tiragem de processo das sacolas num total de ... 

Organização, acondicionamento de processos e substituição de pastas 

estragadas, num total de ... 8, (processos) e ... ex. Francesa. 

2. Respostas a solicitações dos Serviços e Munícipes: 

DPTU - Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo: 141 processos A, 20 processos 

1, 29 processos B, 4 processo C, 2 processos E, 1 processo PA, 1 processo RSP e 1 processo 

M. 

DOSUA - 9 processos F. 

G. MUNICIPAIS - 9 pastas da Bienal 2001 /05 
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Foram devolvidos, após consulta, os seguintes processos: 

158 Processos A, 12 processos 1, 29 processos B, 34 certidões, 3 processos RSP, 20 

Processos E, 2 processos PCM, 1 processo LA, 2 processo M, 1 processo PA e 1 processo D. 

DPTU - 1 processos D, 9 caixas francesas 2001. 

DGF - Tesouraria - 1 processo de ajuste direto. 

3. Base de dados de Obras Particulares: 

Foram introduzidos todos os processos incorporados, neste mês, para além do 

movimento de pedidos de consulta e devoluções. Foram, introduzidos 220 processos já 

incorporados, mas não inseridos na base, na sequência da sua requisição à consulta 

pelo DPTU, abrangendo todo o tipo de processos de obras particulares. 

Alteração de contribuinte já existente nos processos do DPTU ... 16. 

4. Incorporações 

ENSINO - 172 pastas e 16 ex. Francesas de assunto diversos. 

5. Serviço de leitura: 

Foram requisitados, O tanto por serviços, como por munícipes, vários documentos e 

diplomas legais. 

Foram preenchidas O fichas de leitura relativas a consultas de leitores externos. 
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6.1. Resposta aos de documentação existentes no arquivo dos diversos serviços da 

CMM. 

6.2. Receção, conferência e arrumação dos depósitos de novas incorporações de 

documentos de vários serviços da CMM. 

6.3. Transformação de 379 ficheiros TIFF (fotografias/discografia/correspondência) 

em ficheiros "Thumbnail" 

(1500 ficheiros) 

6.4. Reorganização e verificação de erros nos registos da Base Access de 

enterramentos 

( 1600 registos) 

6.5. Formulário da base Access para inserção dos dados conjuntos das Sisas, Atas, 

Processos de coval, Escrituras, Alvarás e Enterramentos, inserção dos seguintes registos: 

1. Inserção de dados na base Access das Sisas (200 registos) 

2. Inserção de dados na base Access - Enterramentos (150 registos) 

3. Inserção de dados na base Access dos alvarás, incluindo neste o 

registo/ caracteristicas/ averbamentos (600 registos) 

6.6. Organização do arquivo fotográfico. 

6. 7. Acondicionamento e organização no depósito de novos processos "Certidões e 

PCM" incorporados neste arquivo. 

6.8. Selecão de documentos para eliminação com base nas portarias 412/01 e 

1253/09. 

7. Registo mensal de documentos solicitados ao Arquivo 

7.1. Quantidade de documentos pedidos mensalmente 52. 

7.2. Número de pedidos mensais ... 14. 
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CANDIDATURA AO POR LISBOA 2014/2020 - PROJETO CRIA (CENTRO DE RECURSOS PARA A 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA) 

No âmbito da candidatura ao Programa Operacional da Região de Lisboa 2014-2020 (Eixo 

temático 7, objetivo temático 10, prioridade de investimento 10.1) - Projeto CRIA, 

apresentada pela Autarquia no âmbito do 2º Aviso do Concurso e aprovada pelo Organismo 

de Gestão em 17/10/2019, no mês de maio, 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', procedeu-se à elaboração do 

layout de mobiliário para as salas do referido espaço. Aguarda-se abertura do procedimento 

de contratação pública para a remodelação das instalações devolutas em que o espaço 

funcionará. 

No âmbito da Atividade 2: 'Instalação e dinamização de um Espaço Maker em Movimento 

(EMM), a empresa adjudicatária do serviço de alteração/ transformação da carrinha IVECO 

onde funcionava o Bibliobus deu continuidade à execução do trabalho. Esta execução tem

se revelado mais morosa do que o previsto devido ao impacto da pandemia da Covid19, 

quer na empresa adjudicatária, quer na entidade interveniente no processo de legalização 

da viatura após a adaptação (IMT). No mês de maio, procedeu-se ainda à aquisição do 

serviço de conceção e execução do design/layout exterior da carrinha, cuja execução 

ocorrerá imediatamente após a conclusão do processo de transformação interior e de 

legalização da mesma. Os técnicos da divisão de educação continuaram o trabalho de 

pesquisa e elaboração de protocolos de atividades para serem futuramente dinamizadas no 

EMM. 

No âmbito da Atividade 3: 'Avaliação e acompanhamento, por técnicas de serviço social, 

das condições sociofamiliares e económicas de alunos/as, sempre que houver referenciação 

de que as mesmas estão a interferir no seu percurso escolar e/ou de vida', foram 

realizados, ao longo do mês de maio, 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 maio foram feitos de forma 

não presencial (por telefone), embora alguns deles tenham sido presenciais. Foi ainda 
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mantido 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', realizou-se a 3ª reunião de trabalho no âmbito deste projeto. 

Inicialmente calendarizada para o dia 21 de março, esta reunião não pode realizar-se nesta 

data devido à suspensão de todas as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas 

a partir do dia 16 de março. Assim, e considerando: 1) a definição imediata de novas 

estratégias por parte da divisão de educação para viabilizar a continuidade da 

implementação desta Atividade apesar das medidas de confinamento decretadas, 2) a 

reorganização funcional dos agrupamentos de escolas tendo em vista a implementação de 

aulas não presenciais e 3) a implementação dos planos de ensino à distância e a maior 

familiarização/entrosamento dos docentes com os mesmos; a Autarquia promoveu a 

reunião supramencionada em formato de videoconferência nos dias 19 e 20 de maio (o 

grupo de docentes foi dividido em dois), recorrendo, para o efeito, à plataforma Teams. 

Nesta reunião, para além do reforço dos conteúdos e metodologias associados ao projeto e 

da apresentação de boas práticas, procedeu-se ao esclarecimento de dúvidas no âmbito 

das ações/projetos que as docentes tinham desenvolvido na sua turma até ao momento da 

suspensão das atividades presenciais. 

A 4ª e última reunião de trabalho no âmbito da implementação desta Atividade está 

calendarizada para os dias 2 e 3 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', a suspensão 

de todas as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas a partir do dia 16 de 

março determinou a impossibilidade de continuidade da implementação do projeto 

'Cidadania é o meu Superpoder' nos moldes inicialmente previstos. Considerando o exposto 

e a possibilidade de utilização dos meios digitais nos processos de trabalho, a Autarquia 

propôs aos 18 docentes envolvidos na Atividade a participação numa reunião de trabalho 
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(formato videoconferência), na plataforma Teams, com as técnicas desta Autarquia afetas 

ao projeto, tendo em vista a recolha de alguns elementos essenciais para a reflexão do 

trabalho desenvolvido mas também para a partilha de perceções sobre as sessões 

implementadas, o sobre o feedback dos alunos, sobre as experiências mais impactantes e 

sobre a eficácia da metodologia utilizada, entre outros. Foram assim realizadas 7 reuniões, 

organizadas por escola (ou por agrupamento, no caso do AE Pegões, Canha e Santo Isidro), 

nas quais participaram os 18 docentes envolvidos no programa. No decorrer do mês de 

maio, foi ainda dada continuidade ao trabalho que as técnicas se encontravam a 

desenvolver no âmbito da monitorização e avaliação dos processos implementação do 

programa Cidadania é o meu Superpoder'. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

Rede escolar e pré-escolar 

No âmbito da rede escolar e da preparação do próximo ano letivo, no dia 28 de maio, foi 

publicado, na plataforma eletrónica VortalGov, o procedimento de concurso público 

n. º55/2020 referente à aquisição de serviços de aluguer de construções modulares para 

viabilizar o funcionamento de salas de aulas de 1° ciclo no ano letivo de 2020-2021, 

nomeadamente uma sala de aulas na EB Areias e outra na EB Liberdade. A abertura do 

referido procedimento foi precedida de publicação do anúncio de procedimento 

n. º5536/2020 no DR, n. º103 de 27 de maio, li série. 

Retoma das atividades letivas presenciais na educação pré-escolar 

Considerando que o Governo determinou a retoma das atividades letivas presenciais na 

educação pré-escolar a partir do dia 1 de junho, a vereadora do pelouro e a chefe da divisão 

de educação realizaram, nos dias 11, 18 e 28 de maio, três reuniões com as direções dos 

três agrupamentos de escolas, com o objetivo de preparar a referida retoma com as 

necessárias condições de segurança. Neste âmbito, a Câmara Municipal realizou, por 

intermédio de uma empresa da especialidade, a desinfeção de todos os espaços escolares 

que irão ser utilizados pelas crianças da educação pré-escolar e pelo pessoal docente e não 

docente, procedeu à distribuição de equipamentos de proteção individual - EPl's 

(máscaras, luvas e batas descartáveis) para utilização pelo pessoal não docente e à 
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distribuição de sinalética da DGS, alusiva a um conjunto de procedimentos e boas práticas 

no âmbito do combate à pandemia da covid-19, devidamente plastificada, para afixação 

nos jardins de infância. Os EPl's para o pessoal docente e os produtos para desinfeção das 

mãos e das superfícies serão adquiridos pelos agrupamentos de escolas com recurso a verba 

transferida pela Câmara Municipal. A Autarquia preparou ainda todos os refeitórios 

escolares que servem refeições para a educação pré-escolar para o reinicio de 

funcionamento no dia 1 de junho e distribuiu, junto do pessoal não docente que neles 

exerce funções, EPl's e um conjunto de boletins de boas práticas e de instruções de 

trabalho no âmbito do combate à pandemia da covid-19. A Câmara Municipal providenciou 

ainda, através de uma empresa da especialidade, a realização de testes serológicos a todo 

o pessoal não docente que irá retomar as atividades nas escolas no dia 1 de junho e aos 

trabalhadores que já tem vindo a exercer funções nas mesmas. 

Transportes Escolares 

Devido à suspensão de todas as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas de 

todos os níveis de ensino, decretada a partir do dia 16 de março, a distribuição de 

requisições para carregamento dos passes de transporte escolar foi suspensa no mês de 

abril e até que a reabertura das escolas seja decretada pela autoridade pública. 

Considerando que o Governo determinou a retoma das atividades letivas presenciais, nos 

11. º e 12. º anos de escolaridade e nos 2. º e 3. º anos dos cursos de dupla certificação do 

ensino secundário, a partir do dia 18 de maio, a divisão de educação efetuou, através de 

atendimentos presenciais previamente marcados, a distribuição de requisições para 

carregamento dos passes de transporte escolar nos meses de maio e junho aos alunos 

beneficiários dos referidos anos de escolaridade. 

Ação Social Escolar 

No mês de maio, a divisão de educação procedeu à divulgação, junto dos interessados e 

dos agrupamentos de escolas do município, das 'Normas aplicáveis à utilização de 

refeitórios escolares e à redução das comparticipações familiares nos serviços de apoio à 

família na educação pré-escolar' e das 'Normas aplicáveis à utilização de refeitórios 
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escolares e à ação social escolar no 1 º ciclo do ensino básico', no ano letivo 2020/2021, 

bem como dos respetivos impressos/registos associados. 

Serviços de Apoio à Familia 

Considerando que: 1) em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), 

o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

emanaram as diretrizes para a reorganização do funcionamento dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar a partir do dia 1 de junho e 2) tendo em conta estas diretrizes, os 

órgãos de gestão dos Agrupamentos de Escolas efetuaram uma nova verificação, junto dos 

encarregados de educação, da efetiva necessidade comprovada de utilização das 

Atividades de Animação e Apoio à Familia (AAAF), de modo a assegurar que as crianças não 

permaneçam no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente 

necessário, os pedidos de desistência do referido serviço, a partir do dia 1 de junho, 

apresentados pelos encarregados de educação foram aceites pela Câmara Municipal, apesar 

de não sido cumprido o requisito previsto no ponto 1. do Art. 21 º do Regulamento de 

Funcionamento dos Serviços de Apoio à Familia - alimentação e complemento de horário -

nos jardins de infância da rede pública do Concelho de Montijo. 

Refeitórios Escolares 

No mês maio, em resposta às circunstâncias excecionais decorrentes da propagação da 

covid-19, e em coadjuvação à linha de apoio social da divisão de desenvolvimento social e 

promoção da saúde, a divisão de educação deu continuidade ao serviço de confeção e 

fornecimento (em regime de take away) de refeições para idosos e outras pessoas mais 

vulneráveis, no refeitório da EB Areias e, posteriormente, no refeitório da EB Luis de 

Camões. Nos refeitórios da EB Joaquim d' Almeida, da EB Liberdade e da EB Caneira, foram 

também servidos almoços e merendas a alunos socioeconomicamente carenciados cujos 

encarregados de educação solicitaram o serviço e a filhos de profissionais de saúde que 

recorreram pontualmente à escola de acolhimento do AE Montijo. 

Em maio, foi dada continuidade à elaboração das Especificações Técnicas e respetivos 

anexos que deverão subjazer ao procedimento de contratação pública para celebração do 
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contrato de aquisição do serviço de fornecimento de matérias-primas alimentares e não 

alimentares e prestação de serviços relacionados com o fornecimento de refeições 

escolares no concelho do Montijo, nos próximos 3 anos letivos, ao abrigo do Acordo Quadro 

Nº001 /CP/2017 - LOTE 4, celebrado pela Área Metropolitana de Lisboa. 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

Devido à situação de propagação da covid-19, as AEC, tal como as atividades letivas, foram 

suspensas a partir do dia 16 de março. 

Perante esta situação, a Câmara Municipal do Montijo, em parceria com a Banda 

Democrática 2 de Janeiro, criou uma nova iniciativa digital - canal no youtube designado 

"Estudo em Casa" - com o objetivo de continuar a proporcionar as AEC aos alunos, através 

de conteúdos produzidos diretamente pelos professores contratados por aquela 

coletividade ou das suas sugestões de vídeos educativos. 

No mês de maio, foram disponibilizados diversos novos vídeos neste canal. 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM DO MONTIJO (LAM) 

A pandemia de COVID-19 veio introduzir novas metodologias de trabalho em diversas áreas, 

incluindo na educação, onde o ensino à distância através, sobretudo, das novas tecnologias 

foi a solução encontrada para que as crianças e jovens possam completar o ano letivo 

2019/2020. 

Atenta a esta realidade, a divisão de educação manteve-se em permanente contacto e 

articulação com os agrupamentos de escolas do concelho, com as associações de pais e 

encarregados de educação e com os professores, assumindo as suas competências em 

matéria de educação e procurando contribuir para o ensino à distância, utilizando os meios 

e recursos existentes no LAM. 

O LAM manteve-se assim à disposição dos docentes das escolas de todos os níveis de ensino 

do município do Montijo que pretenderam dinamizar aulas e outras iniciativas dirigidas aos 

seus alunos, recorrendo aos métodos de ensino online e à distância. 

No início do 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. 

Durante este mês, foram produzidos e disponibilizados no canal os seguintes vídeos: 
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'Apresentação do LAM', 'Sensores para o 1 º CEB', 'Sensor de peso', 'Sensor de distância', 

'Sensor de temperatura', 'Sensor de batimento', 'Sensor de luz', 'Mir'Arte', 'Sismos' e 

'Vamos fazer barcos a jacto ... ?'. Foi ainda produzido um vídeo referente ao Dia Mundial da 

Criança, para inserção no canal no dia 1 de junho. 

No âmbito dos planos de ensino à distância, foi dinamizada, no LAM, uma aula síncrona por 

parte de um docente do agrupamento de escolas de Montijo, a qual incidiu no domínio da 

expressão físico-motora, sob o tema/livro do Plano Nacional de Leitura 'Ginástica 

Animalástica'. 

PROJETO KID'S GUERNICA - 7ª EDIÇÃO 

No âmbito da organização da 7ª edição do Projeto Kid's Guernica, uma técnica da divisão 

de educação participou numa reunião do grupo de trabalho intermunicipal constituído para 

o efeito que se realizou no dia 18 de maio, em formato de videoconferência, recorrendo, 

para o efeito, à plataforma Zoom. Considerando que esta edição do Projeto foi fortemente 

condicionada pela situação epidemiológica que se atravessa, nesta reunião foi decidido 

finalizar a mesma, sem prejuízo para o trabalho e dedicação de todos os que nela estiveram 

envolvidos. Assim, a AMRS vai criar um vídeo alusivo exclusivamente a esta edição com o 

objetivo de destacar todos os trabalhos realizados independentemente do estado em que 

se encontrem, as vicissitudes que impossibilitaram a conclusão desta edição e os 

testemunhos de professores e alunos sobre a importância do projeto e do tema que 

trabalharam. 

OUTRAS RESPOSTAS À COVID-19 

Grupo de Trabalho - Covid-19 

Na qualidade de membro integrante do Grupo de Trabalho para acompanhamento, 

monitorização e gestão da propagação da doença covid-19, a chefe da divisão de educação 

participou numa reunião deste Grupo que se realizou no dia 21 de maio e que incidiu na 

retoma da atividade letiva da educação pré-escolar a partir do dia 1 de junho. 

Apoio à limpeza de espaços da Câmara Municipal 

Tendo em conta a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas a 

partir de 16 de março, foram elaboradas, ao longo do mês de maio, escalas semanais para 
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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

disponibilização, em regime de rotatividade, de 10 trabalhadoras da divisão de educação 

(pessoal não docente) para reforçar as equipas da DA0 que procedem à limpeza e 

desinfeção dos edifícios dos Paços do Concelho e dos SMAS. 
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Presidência 

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 
ltacóQrafosl 

Contra-ordenação (retroescavadora, 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

balde + de 1metrol 
Contra-ordenação (veículo de limpeza 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
RSU cantoneiro de oé no estribo) 

Contra-ordenação (excesso lotação 3 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

oessoas/ll 
Contra-ordenação - Transportes 

1 nspeção Geral do Ambiente 
RCD/Mo.no5 ou Momtros 

Contraordenação 
Regulamento de Segurança de Estádio de Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) 

Futebol 

Responsabilidade Civil - acidente de 
Liberty Seguros, S.A. 

viação 

Execução entrega de coisa certa -
Lucília M. Romão Oliveira Saraiva 

Despejo 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Proc- Jud1c:fals Penclentm 

Parte 2 Trtbunal/Entldacl• 

ERSAR e Municípios Barreiro, 
Moita, Seixal, Montijo e eoutros 

municípios como contra-

interessados 

CMM TAF Almada 

CMM TAF Almada 

CMM ACT - Unidade local Barreiro 

CMM ACT - Unidade local Barreiro 

CMM Autoridade Nac. Segurança Rodoviária 

CMM Autoridade Nac. Segurança Rodoviária 

CMM TAF Almada 

CMM Inspeção Geral Ambiente 

CMM IPDJ 

CMM Tribunal Adm. º e Fiscal de Almada 

CMM Tribunal Montijo 

Proc. N.º Observações 

TAF Braga Aguarda marcação de audiência de julgamento 

Proc.º 538/18.3BEALM 
Requerimento indicação testemunhas em 

08/01/2019 - aRuarda marcarão de audiência 

Proc.º 504/16.3BEALM 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 Contestação dia 08.09.2017 ~ 
~~ . 

) 

Proc. 1652/10.9 TBMT J Aguarda reagendamento de entrega de ! m~ 

~ 



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 

1 mpugnação fiscal Manuel Patrício - Produtos Alimentares, Lda. CMM TAF Almada 1 mpugnação fiscal Apresentada contestação 

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 - Aguarda decisão 
960/07/DAJ 

Contra-ordenação Aguas Residuais em 
Ministério do Ambiente - CCDRLVT SMAS Divisão sub Regional de Setúbal 92/04.GJ 

Ouvidas testemunhas em 05/06/2008 - Aguarda 
LinhadeÁRua decisão 

Contra-ordenação - Veículos Fim de Vida 
Ministério do Ambiente - CCDRLVT CMM CCDRLVT Proc. 102/DAJ 

Aguarda decisão - Ouvidas testemunhas em 
(VFV) 09/09/2014 

Reclamação de créditos no Processo de 
Montiterras CMM 4º Juízo do Tribunal Comércio de LX Proc. 1166/11.OTYLSB 

Aguarda sentença de verificação e graduação de 
insolvência da Montiterras créditos 

Embargo de Terceiro - CMM (embargante) 
- Exequente: BPN, Crédito e Executada: Montiterras, Emídio Catum CMM 3º Juízo do Montijo 1796/10.7 Petição 26/04/2011 - Aguarda decisão 

Montiterras 

Ação Administrativa Município de Alcohete CMM TAF Almada Proc. 1650/15 Aguarda prolação de sentença 

Privatização Amarsul (Resíduos Sólidos Municípios Barreiro, Moita, Seixal Montijo é contra-
Conselho de Ministros STA e Tribunal Comércio 

Proc. 856/14 Proc. 
Citações do Município - julho 2013 

Urbanos) interessado 860/14 

Embargos de terceiro (CMM é embargada) 
Predial Mélia/ Rustilook, Construções Lda. CMM TAF Almada Proc. 213/11.0 BEALM Parecer do MP em 02/03/2011 - aguarda sentença 

PE Fiscal 87 /2009 

Oposição à Execução Fiscal Projecto 3 - Publ. e Marketing, Lda. 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) 

Embargos de terceiro (CMM é embargada) 

PE Fiscal 87 /2009 
RUSTILOOK, Eng.• e Construções, LDA CMM TAF Almada Proc. 213/11.0 BEALM Aguarda sentença 

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 

Aguarda sentença 
U.O.2 

Responsabilidade civil - estaca de ferro 
Zurich lnsurance Lda. Company CMM TAF Almada Proc. 1043/16.8 BEALM 

Despacho seneador em 27/11/2019 - Aguarda 

em estacionamento marcação audiência julgamento 

Recurso da decisão de fixação de coima Proc. 845/19.8T8MT J 
Despacho de autorização do pagamento da coima 

(venda ambulante de automóveis) em prestações em 08/01/2020 
José Augusto Pereira MP (em representação da CMM) Juízo Local Criminal do Montijo Juíz 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 13/0112020 

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 TAF Almada Proc. 923/19.3BEALM 

Recurso da decisão de fixação de coima Sentença manutenção parcial decisão/resução da 
(remoção suportes publicitários) coima aguarda trãnsito 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) Montierras, 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 1º.UO Proc. 185/20.1 

Inquirição de testemunhas agendada para 
liberdades e garantias 25/05/2020 

Ruben Rodrigues CMM 
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Stocl: inicial do período Stocl: final 
Compromissos Pagamentos 

COD. DESIGNAÇ~O Passivo Contas a .90e ;120e ;me 360 Total Passivo Contas a ✓ 90e ; 110e 240 e 360 Total Ass\Jmidos Efectuados 
Pagar = 120 <= 240 <= 360 PA Pa9ar <= 110 <= 140 (= 360 PA 

0101 CE0101-Remunerações certas e permanentes 153.219, 10 153.129,10 150.011,19 150.011,19 1 .149.895,81 4,J16 .35B,9l 
0102 CE0102-M10nos variáveis ou eventuais l.229,66 4.229,66 4.106,12 4.206,11 415-650,0B 148.351,54 
01030101 CE010301-Enc;rgos com saúde l3.71i,38 l3.J21,38 213.134,15 1'3. i12, 41 
01030201 CE010l02-ADSE e outros das Adm, Públicas 66.0QO,OO 31.416,Jl 
010303 102,00 102,00 15UJ',91 101.SH,43 
Olül050201 CE0103050101-Contribuições para a segurança 1.453.0QO,OO 518.822,19 

social-,GA 
0103050102 CEu103050202-Contribuições para a segurança Bl.389,15 81.389,15 848.0QO,OO 41'.500,81 

social-Seg, Social-Regime geral 
01 CE02-Aquisição de Bens e Serviços correntes 251.189,00 251.189,00 181,00í,51 18i.00',51 5.884.615,15 2. 6!1.]08,63 
03 16.01', 44 10.463,96 
04 S::EOl 693.448,09 362.211,41 
0401 S::EOl.01 1.361,31 1.361, 32 
0403 cEOl.03 51.633,00 46.lJB,18 
0405 i:EOl.05 494,99 491,99 1.553.814,84 1."26,873,19 

06 ,,:E06-0utras despesas correr,tes 6,09 6,09 J,1.31',11 316,370,81 

º' êE01-Aquisiçlo de Bens e serviços de 5.686,10 5.686,10 12.621,31 11.621,32 2.196.294,11 1.199.032,18 
capital 

08 i:E08 205.590,BO 196.482, '5 

09 40.04 ', 50 
10 11.658,68 12.658,68 124.592 ,14 462.449,31 

T O T A L G E R A L 421 .596,82 42~ .596,82 468.913,-1 l6B.9'3, li 23.459.249,96 11.031.411,55 


