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Exma. Senhora 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Presidente da Assembleia Municipal do Montijo 

Dr.ª Maria Amélia Antunes 

Para apreciação da Assembleia Municipal nos termos da alínea e), n. 0 2, do artigo 25. º, da Lei 

n. 0 75/2013, de 12 de setembro, junto informação sobre a ação do Município, onde constam 

os atos e os factos de maior relevância, que decorreram no período compreendido entre 1 de 

fevereiro a 31 de março de 2014. 

Com os meus cumprimentos, 

Paços do Concelho, 16 de abril de 2014 

O Presidente da Câmara 

Nuno Ribeiro Canta 
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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

PRESIDENTE DA CÂMARA 

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

04 fevereiro 

07 fevereiro 

16 fevereiro 

22 fevereiro 

22 fevereiro 

24 fevereiro 

25 fevereiro 

28 fevereiro 

28 fevereiro 

02 março 

03 março 

07 março 

08 março 

12 março 

12 março 

18 março 

21 março 

22 março 

27 março 

28 março 

Jantar com o Governador do Distrito Rotário 1960, no Hotel Tryp 

Montijo Parque Hotel; 

Apresentação do livro "Jogar Futebol com as Palavras", do Prof.º 

Eduardo Cintra Torres, na Galeria Municipal; 

Comemorações do Dia da Vila de Canha; 

Relançamento do Jornal "O Setubalense"; 

Jantar do 4. º aniversário do Clube de Natação do Montijo no 

restaurante Casa das Lamejinhas; 

O Senhor Presidente recebeu o Presidente da Câmara Distrital de Água 

Grande, São Tomé e Príncipe; 

Inauguração das instalações da Carmonti; 

Reunião de apresentação do PORLisboa 2014-2020; 

Lançamento do livro vencedor do VI Concurso de Poesia e Ficção 

Narrativa - Montijo Jovem 2012; 

101. º Aniversário da SCUPA; 

Entrega do prémio Conto de Natal, no Salão Nobre; 

Cerimónia do Dia da Mulher, no CTJA; 

Exposição MDM, Biblioteca Municipal; 

Cerimónia de Abertura da BTL; 

Assinatura do ACEEP (Acordo de Entidade Empregadora Pública) com 

SINTAP, no Salão Nobre; 

Visita à Unidade de Cirurgia em Ambulatório do Centro Hospitalar 

Barreiro/ Montijo; 

Dia Mundial da Árvore - plantação de Laranjeira no Parque Municipal; 

Seminário União das Associações de Pais, Escola Profissional do 

Montijo; 

Reunião do ACES Arco Ribeirinho - Plano de Saúde Local, Centro de 

Saúde do Afonsoeiro; 

Exposição de escultura ADN - Enrique Williams. 
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Presidência 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Contratos do Oficial Público 

12 fevereiro 

26 fevereiro 

12 março 

18 março 

20 março 

Aquisição de serviços de Manutenção das Aplicações Medidata para o 
ano de 2014; 

Aquisição de serviços de colocação e recolha de contentores nas 
Freguesias do Concelho de Montijo; 

Aquisição do serviço de manutenção e licenciamento de Microsoft 
Enterprise Agreement; 

Aquisição de serviços de manutenção de espaços verdes na Freguesia 
da União de Freguesias da Atalaia e Alto Estanqueiro - Jardia e 
Freguesia de Sarilhos Grandes; 

Aquisição de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos 
urbanos, manutenção e lavagem de contentores na Zona Este do 
Concelho de Montijo - Freguesia de Canha e União de Freguesias de 
Pegões. 

Celebração de Protocolos/Contratos 

Não consta data 

24 fevereiro 

24 fevereiro 

24 fevereiro 

Protocolo relativo aos Transportes Escolares 2012/2013, celebrado 

entre a Direção - Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Câmara 

Municipal de Montijo; 

Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Montijo e 
Marta Gautier - Apresentação do espetáculo ·vamos Lá Então 
Perceber as Mulheres ... Mas Só Um Bocadinho", para o dia 22 de 
fevereiro de 2014, na sala do CTJA; 

Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Montijo e 
C2E - Conceção e Comercialização de Espetáculos, Lda. -
Apresentação do espetáculo "Vou Já Bazar d'Aqui", no dia 1 de 
fevereiro de 2014, na sala do CT JA; 

Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Montijo e 
Hugo Alexandre de Sousa Frescata - Apresentação do espetáculo "Do 
Convento para o Palco", a ter lugar no dia 15 de fevereiro de 2014, 
na sala do CT JA. 
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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

GABINETE ASSESSORIA JURÍDICA/ CONTENCIOSO 

(Cfr. processos judiciais pendentes em anexo). 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

No âmbito das competências do Serviço Municipal de Proteção Civil, este Gabinete tem 

executado levantamentos, previsões e avaliações ao nível dos diversos riscos coletivos 

existentes na área do concelho do Montijo. 

As ações levadas a efeito no domínio da prevenção, quer da prestação de socorro e 

assistência são articuladas com os diversos agentes de Proteção Civil, com competências 

nesta matéria, designadamente Corpos de Bombeiros, Forças de Segurança e organismos 

internos do município e externos tutelados pela administração central, no âmbito da 

assistência social. 

O Serviço Municipal de Proteção Civil também tem norteado a sua ação no âmbito das 

orientações técnicas, numa estreita relação de cooperação com o Comando Distrital de 

Operações de Socorro de Setúbal (Autoridade Nacional de Proteção Civil). 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

Agenda de Eventos 

Preparação e compilação dos conteúdos, ilustração e impressão da Agenda de Março e Abril. 

Projeto Montijo Lugar de Encontros 

Apresentação de propostas para planificação da programação do Montijo Lugar de Encontros; 

Consulta de preços para aquisição de equipamento de som, cadeiras, chapéus de sol, 

estrutura Truss e sombreamento. 

Reuniões com a equipa de trabalho para programação e dinamização das atividades. 

Apresentação de propostas para planificação do Montijo Lugar de Encontros; Levantamento 

de necessidades e consulta de preços para aquisição de materiais e equipamentos por forma a 

viabilizar as iniciativas nos vários locais públicos municipais. Consulta de preços para atuação 

de grupos musicais, espetáculos de animação infantil e workshops. 

Divulgação e Promoção do CT JA 
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Presidência 

O GCRP encontra-se a preparar uma campanha promocional sobre os serviços do CTJA, 

nomeadamente Cartão de Amigo, Serviço de Babysitting e Cartão Vale-Oferta. A divulgação 

será efetuada em suportes de comunicação: Mupis Paris (serão afixados após sair a imagem do 

25 de abril), Agenda de Eventos (maio), Anúncio de jornal e envio de newsletter para a base 

de dados do GCRP. Preparação um folheto informativo para divulgar o serviço de babysitting 

junto das escolas, tendo em conta a faixa etária dos 3 aos 12 anos. 

Projeto Marca Montijo 

Os grandes objetivos para a criação da Marca Montijo passam por criar uma identidade 

representativa do concelho e dos seus habitantes e dinamizar o território com recurso a 

ferramentas de Marketing e Branding, tendo a marca criada como suporte. 

Foram desenvolvidos 2 workshops de investigação (dias 17 e 18 março), sendo o 1. º levado a 

efeito na Biblioteca Municipal e o 2.0 na Junta da União de Freguesias Montijo Afonsoeiro. 

Participaram 14 funcionários da CMM, 8 no 1. 0 workshop e 6 no 2. 0 workshop. 

Plano Estratégico de Comunicação 

O GCRP elaborou um Plano Estratégico de Comunicação para 2014, onde se operacionalizam 

as iniciativas a desenvolver para a prossecução dos objetivos da comunicação. As ações 

descritas no documento permitem valorizar o papel da comunicação na concretização dos 

objetivos políticos, sociais, culturais, desportivos e económicos do município e reforçam a 

afirmação da imagem do município no espaço público. Complementarmente, permite um 

debate interno com base na informação recolhida junto dos vários agentes e munícipes, 

através de ferramentas de prospeção de mercado (inquéritos, análises estatísticas de 

utilização na web, etc), numa ótica de controlo e melhoria continuada. 

Gestão de Conteúdos da Página da Internet 

Conteúdos Inseridos por solicitação das unidades orgânicas 

Mensalmente são produzidas 2 Newsletters com informação Municipal e enviadas para a base 

de dados de e-mails registados através do site. 

Envio de Press Releases 

Mensalmente são produzidos Press Releases e enviados para a Comunicação Social sobre as 

noticias/destaques e eventos inseridos no site da Câmara, de acordo com a descrição 

anterior. No total foram elaborados e enviados 32 comunicados de imprensa. 
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CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Publicidade na Comunicação Social 

Inserção de publicidade (Banners) no Setúbal na Rede: Walk Run Montijo; Exposição "Visto de 

Cima"; Cerimónia de lançamento das obras do "Montijo Jovem 2012". 

Gestão do Facebook 

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

133 novos fãs, numa média de 4, 75 novos fãs por dia, registando-se 7 cancelamento de 

gostos. Publicámos um total de 41 posts, e verificámos que os que obtiveram uma maior taxa 

de interatividade (partilhas, gostos ou comentários) foram os seguintes: "Galeria Fotográfica -

Passeio TT O Campo Aqui tão Perto (29%); "Passatempo Convite Duplo Vamos lá Perceber as 

Mulheres" (19%) e "Notícia Reabilitação Urbana da Cidade do Montijo" (16%). 

Elaboração de duas notícias solicitadas pelo Sr. Presidente: Câmara e CDOS planeiam época 

de fogos florestais e Conselho Metropolitano de Lisboa aprova aquisição de equipamentos para 

combate a incêndios. 

Como forma de aumentar a Base de Dados do Cinema Teatro Joaquim d' Almeida, através do 

Mailchimp, o GCRP criou um formulário com nome e email e integrou-o nas páginas de 

Facebook da Câmara Municipal do Montijo e do Cinema Teatro Joaquim d'Almeida. 

Em ambos os casos, o formulário de subscrição da newsletter do CT JA está automaticamente 

sincronizado com a Base de Dados do Mailchimp, pelo que a inserção de novos contactos não 

carece de intervenção humana. 

Distribuição e Afixação de Materiais Informativos 

O GCRP assegura a distribuição de folhetos pelos serviços municipais e afixa cartazes nos 

vários painéis de informação municipal. Este mês foi divulgada informação sobre: Agenda de 

Eventos de Fevereiro; Cartazes da S. Energia - Eficiência Energética como Fator de 

Competitividade da Agro-Indústria I Divulgação de cartazes para as vitrines do CT JA (cartão 

de Amigo e Serviço de babysitting, Vale-Oferta). 

Newsletter Em Foco 

Na rubrica "Espaço Presidente" foi elaborado texto sobre a redução remuneratória IA 

rubrica "Quem Somos" foi dedicada à Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial I O 

pagamento do subsídio de natal e a retribuição do trabalho extraordinário foram os temas 

abordados pela rubrica "Legislação" 1 Na rúbrica "Acontece" divulgámos: Exposição "Visto 

de Cima" l "Vamos lá então perceber as mulheres" e "Espetáculo Solidariedade Popular FM" 
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Presidência 

1 Foi criado vídeo sobre a "Casa do Ambiente" sobre o trabalho desenvolvido por este serviço 

1 Para a rubrica "Aposentações" foram efectuados textos sobre percurso profissional dos 

colegas aposentados (Janeiro e Fevereiro) 1 Criação de destaque para nova rubrica 

"Escapadinha de Fim de Semana" onde foi abordada a presença da Câmara na Bolsa de 

Turismo de Lisboa. 

Gestão de Bases de Dados 

Base de Dados da Câmara 

O GCRP tem vindo a inserir novas categorias e sub-categorias na base de dados, com o 

objetivo de facilitar a pesquisa e manter os contactos organizados e atualizados. 

Base de Dados do CT JA - Mailchimp 

O GCRP ficou responsável pela comunicação do Cinema Teatro Joaquim d' Almeida, por forma 

a homogeneizar os elementos da comunicação institucional deste equipamento com a 

comunicação integrada da Câmara Municipal do Montijo. Um dos meios de comunicação que o 

GCRP passou a assumir foi o envio regular de newsletters com os espetáculos do CT JA para 

uma base de dados de subscritores. Para o efeito, o GCRP criou uma conta gratuita na 

plataforma Mailchimp, ferramenta online de e-mail, capaz de automatizar o processo de 

subscrição e remoção de contactos na base de dados, agendar envios de newsletters, elaborar 

relatórios com dados de interação e criar campanhas tipo A/B. 

Toda a base de dados do Cinema Teatro Joaquim d' Almeida foi importada para a nova 

plataforma e o GCRP encontra-se já atualmente a realizar o envio das newsletters através da 

ferramenta. 

Acompanhamento das Reuniões de Câmara e Apoio à Comunicação Social 

Preparação e envio das newsletters das reuniões de câmara dos dias 5 e 19 de fevereiro com 

hiperligações para ser possível os dirigentes e chefias visualizarem na íntegra as propostas 

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

Regional I Acompanhamento das reuniões de câmara para apoio aos jornalistas e executivo 

municipal na relação com a comunicação social. Após a reunião procedeu-se ao envio de 

documentação (declarações e propostas) para os jornalistas que a solicitam. 

Elaboração de um Clipping diário de Notícias referentes ao Município 
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Através do Google Alerts - que permite de forma gratuita monitorizar a informação que é 

publicada online - é gerado diariamente um e-mail com as noticias publicadas online sobre o 

Montijo. Sempre que são publicadas na web notícias sobre o Montijo, o GCRP recebe um e

mail com os links dessas notícias. Posteriormente, realizamos uma seleção das notícias e 

procedemos ao envio, via e-mail, do clipping que é também arquivado para utilização futura. 

Gráfica Municipal 

Atelier de Design 

Audiovisuais 

Realização e Produção de Filmes 

Reportagens Fotográficas 

Protocolo 
Durante este período foram desencadeados procedimentos para a aquisição de ofertas de 

prestigio para homenagear antigos presidentes de Câmara de 1974 a 2013. 

Preparação e organização de todos os procedimentos referentes à Sessão Solene 

Comemorativa dos 40 anos do 25 de Abril: ofícios para Partidos Políticos e ofícios/convite 

para antigos presidentes (1974-2013) que irão ser homenageados; Convite a enviar por e-mail 

para toda a Base Dados do GCRP; Levantamento dos currículos dos homenageados; Reunião no 

CT JA sobre a cerimónia; Elaboração de Guião para a Sessão Solene - 40 anos de Liberdade no 

Dia 25 de Abril; Aquisição de ofertas de prestigio para homenagear antigos presidentes de 

Câmara de 1974 a 2013. Apoio protocolar na cerimónia que decorreu no CTJA no âmbito das 

comemorações do Dia Internacional da Mulher e que distinguiu as trabalhadoras dos SMAS e 

CM pela antiguidade de serviço I Apoio na inauguração da Exposição de Fotografia de Lídia 

Ramalho no CT JA I Apoio no lançamento do livro "Porquê eu?" De Hugo Pena I Apoio na 

inauguração da Exposição de Escultura de Enrique Williams I Apoio logístico em todas as 

atividades que decorreram no âmbito da Semana Verde. 

O GCRP fez-se representar nos seguintes eventos: 

Cerimónia de inauguração da exposição "Visto de Cima" na Galeria Municipal I Apresentação 

do livro "Jogar Futebol com as Palavras" 1 Cerimónia de hastear da Bandeira Verde na Escola 

D. Pedro Varela I Conferência "Eficiência Energética na Agro-indústria" 1 Visita do Presidente 

à EB Liberdade I Comemorações do Dia da Vila de Canha I Visita do Presidente à EB Luís de 

Camões I Visita do Presidente à EB Joaquim Almeida I Evento "I Encontro Inter CLDS e CDLS+" 

1 Visita do Presidente à EB Ary dos Santos I Visita do Presidente à EB Caneira I Cerimónia de 

inauguração das novas instalações da Carmonti I Visita do Presidente à EB Esteva! 1 Visita do 
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Presidente à EB Alto Estanqueiro I Visita do Presidente à EB Sarilhos Grandes 

1 Acompanhamento da vereadora Maria Clara Silva ao Carnaval da EB Afonsoeiro e da EB 
Areias. 

Aniversário da Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense I Cerimónia de distinção 

das trabalhadoras no Dia Internacional da Mulher I Inauguração da exposição do Movimento 

Democrático Unitário na Biblioteca Municipal I Assinatura Acordo Coletivo com o SINTAP (onde 

foi prestado também apoio ao nível protocolar) 1 Visita à Unidade de Cirurgia de Ambulatório 

do Centro Hospitalar Montijo/Barreiro I Comemorações da Semana Verde (plantação da 

árvore) 1 Inauguração da exposição ADN (ou genealogia) na Galeria Municipal. 

GABINETE DE SANIDADE PECUÁRIA 

Plano de Aprovação e Controlo dos Estabelecimentos (PACE) 

Execução de vistorias técnico-sanitárias, sob coordenação da Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária, a estabelecimentos de comércio a retalho de carnes e seus produtos, sem 

número de controlo veterinário, designadamente talhos, com o objetivo de normalizar 

procedimentos no controlo oficial deste tipo de estabelecimentos, bem como, verificar o 

cumprimento da sua conformidade legal. Os respetivos pareceres técnicos são elaborados 

conjuntamente com a técnica de Saúde Ambiental, em representação do Delegado de Saúde 

Adjunto do ACES do Arco Ribeirinho. 

Planeamento para o início dos trabalhos de execução de vistorias técnico-sanitárias, sob 

coordenação da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, a estabelecimentos de comércio 

a retalho de produtos de pesca, integrando o público e o particular, para verificação do 

cumprimento das determinações da legislação alimentar. 

Planeamento para o início dos trabalhos de execução de vistorias técnico-sanitárias, sob 

coordenação da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, a cantinas escolares, integrando 

o público e o particular, para verificação do cumprimento das determinações da legislação 

alimentar. 

Execução de vistorias técnico-sanitárias a veículos, reboques e outros equipamentos 

comerciais de venda ambulante, a retalho, de produtos alimentares, com a elaboração dos 

respetivos pareceres técnicos. 

Foram efetuadas treze vistorias no âmbito deste ponto, respeitantes à venda ambulante de 

peixe fresco, frutícolas e hortícolas, farturas e afins e refeições ligeiras. 
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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Inspeção sanitária a produtos alimentares, em ações de intervenção conjunta com Setor de 

Mercados, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Controlo Costeiro da Guarda 

Nacional Republicana, Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da Guarda Nacional 

Republicana e Policial de Segurança Pública. 

Inspeção sanitária a amêijoas capturadas na zona C do Estuário do Tejo e apreendidas pela 

Policia de Segurança Pública. 

Sanidade Animal 

Canil Municipal 

Gestão do canil municipal no que respeita a: (1) alimentação animal; (2) condições técnicas; 

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

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

entradas e saídas, designadamente, entregas, capturas, nascimentos, adoções, reclamações, 

eutanásias, mortes naturais, outras saídas (fugas e furtos). 

Execução de iniciativas e ações promocionais do canil municipal, designadamente: (1) adoção 

de animais; (2) informação pedagógica no site oficial da Câmara Municipal; (3) divulgação de 

animais perdidos e encontrados. 

A especificar: 

Semana Verde 2014, com demonstração cinotécnica da Base Aérea n. º 6 do Montijo e 

realização de um Pet a Paper. 

Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 

Realização da Campanha de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica de Canídeos e 

Felídeos 2013/2014, sob coordenação da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, com a 

execução dos seguintes trabalhos: (1) Vacinação antirrábica de animais; (2) Identificação 

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

dados; atualização dos registos de controlo; (5) interação com Juntas de Freguesia e com os 

Serviços Veterinários Oficiais. 

Resumo da campanha no período de referência: 107 vacinas 1 60 microchips 

Inclui os animais adotados/reclamados do Canil Municipal. 

LicenciamentoNistorias de Estabelecimentos do Ramo Animal/Circos e Outros 

Espectáculos com Animais/Explorações Pecuárias 
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Execução de vistorias técnicas e sanitárias para controlo e verificação das conformidades 

legais aplicáveis ao bem estar-animal. 

Intervenções Técnicas 

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

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

Intervenção para cumprimento de sequestro obrigatório de animais agressores. 

Realização de eutanásias de animais de companhia pertencentes a munícipes residentes no 

município do Montijo. 

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

Verificação de terrenos que constituem perigo de incêndio onde é necessário fazer a 

manutenção de faixas de combustível nos municípios de Alcochete e Montijo. 

Verificação dos pontos de água ativos no Municipio de Alcochete; 

Verificação das Estradas pertencentes às Estradas de Portugal em que vão ser realizadas 

as faixas de gestão de combustível; 

Verificação de terreno da empresa sol-flor para elaborar parecer para plantação; 

Esclarecimentos e aconselhamento a munícipes relativos á defesa da floresta; 

Elaboração dos Planos Operacionais Municipais de Montijo e Alcochete; 

Apoio técnico á Comissão Municipal de Defesa da Floresta; 

Gestão de Bases de Dados de DFCI. 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 

Foram submetidas a Reunião de Câmara as seguintes propostas: 

Fevereiro 

Proposta n.º 144 - Certidão 810/03 - pedido de certidão de compropriedade 

Março 

Proposta n. º 178 Alteração dos artigos 31. º, 32. º e 36. º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal do Montijo; 

Proposta n. º 179 Processo L-1 / 12 - pedido de receção provisória. 

Na Secretaria do DPTU, deram entrada em Fevereiro e Março de 2014, os seguintes processos: 
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Processos Tipo A• - 12 processos 

Processos Tipo B** 1 processo 

Processos Tipo 1••• 1 processo 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
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Presidência 

Foram emitidas 8 licenças de construção e 11 licenças de utilização. 

Março 

Processos Tipo A• - 5 processos 

Processos Tipo B** - 9 processos 

Processos Tipo I*** - 1 processo 

Foram emitidas 5 licenças de construção e 10 licenças de utilização. 

*Processos tipo "A" - construção/ reconstrução/ ampliação/ legalização - (Licenciamentos) 
.. Processos tipo "B" ·Construção/alteração/ampliação· (comunicação Prévia) 

•••Processos tipo "I" · loteamento urbano/alteração ao alvará de loteamento 

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

Plataforma Vortal 

F· 03/2012 - Adaptação de Edifício devoluto para Jardim de Infância no Alto 

Estanqueiro/ Jardia 

· Caducidade da Adjudicação 

· Pedido de documentos para adjudicação firma subsequente 

- Disponibilização dos documentos a todos os concorrentes 

- Análise dos documentos para adjudicação firma subsequente 

F- 05/2014 - Construção de quatro grupos de ossários no Cemitério Municipal de S. Sebastião 

Montijio 

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

F- 01 /2014 Recuperação de seis fogos devolutos - Montijo - Colocação a concurso 

- Relatório Preliminar de adjudicação 

F- 03/2014 - Execução e Recuperação de zonas calcetadas no concelho - 2014 - Adjudicação e 

conferencia de documentos para contrato 
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F- 05/2014 Construção de quatro grupos de ossários no Cemitério Municipal de S. Sebastião -

Montijo - Pedido de documentos 

F- 03/2012 - Adaptação de Edifício Devoluto para Jardim de Infância no Alto Estanqueiro 

conferência de documentos e PSS. Envio de processo para contrato 

F-06/2014 - Conservação do Edifício do Centro Comunitário do Bairro da Caneira - Abertura 

de procedimento 

Consignação 

F· 03/2013 - Reparações na Escola Básica da Caneira 

Auto de Suspensão 

F- 03/2013 - Reparações na Escola Básica da Caneira 

Prorrogação Graciosa de Prazo 

F-02/2012 - Empreitada de pavimentações diversas no concelho de Montijo 

F- 01 /2012 - Recuperação de passeios na Rua Cidade de Lisboa - Montijo 

Receção Provisória 

F - 04/2013 - Execução e Recuperação de Zonas Calcetadas no Concelho - 2014 

Receção Definitiva 

F - 31 /2006 · Qualificação da Iluminação Pública na Atalaia - Av. 28 de Setembro e E.N.4 

biberação Parcial de Garantias 

F- 04/201 O - Execução de Colector Pluvial na Rua de S. João - Afonsoeiro 

Edital nº 14/2014 - Exumação de cadáveres no Cemitério Municipal de Montijo 

Acompanhamento e fjscalização das seguintes emprejtadas: 

• Reparações na Escola Básica da Caneira 

■ Reparação de pavimentos em urbanização anexa ao edifício da Junta de Freguesia de 

Pegões 

■ Regularização de Caminhos e Estradas Rurais do Concelho-2013 
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Projetos e Iniciativas 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Campanha "Papel por Alimentos" 

A decorrer campanha lançada pelo Banco Alimentar. 

Campanha "O nosso papel...é o papel de todos nós!" 

A decorrer campanha interna de recolha de papel em paralelo à campanha do banco 
alimentar. 

PESA 2013/2014 

Planificação das atividades referentes à Semana Verde do Montijo 2014. 

Semana Verde 2014 

Pedido de orçamentos para aquisição de laranjeiras, árvore eleita para este ano. 

Preparação de atividades. 

Visita a Base Aérea n.º 6 para conhecimento da Secção Cinófila. 

Planificação com Gabinete de Sanidade Pecuária da atividade "Pet & P_aper" 

Realização da Semana Verde do Montijo com as seguintes atividades: 

Distribuição de laranjeiras pelos munícipes, na Praça da República e Casa do Ambiente 

durante a semana de 17 a 21 de Março; 

Comemoração do Dia do Pai, com atividades relacionado com a laranjeira e o seu fruto. Esta 

atividade foi realizada no Jardim da Casa Mora; 

Demonstração de minigolfe, com a colaboração da Federação Portuguesa de Minigolfe e 

Divisão de Desporto. Esta iniciativa foi dirigida aos alunos da Escola Básica D. Pedro Varela, e 

foi realizada no dia 20 de Março, no Parque Urbano das Piscinas; 

Dia 21 de Março, Dia Mundial da Árvore, onde se assinalou este dia, com um jogo dirigido aos 

alunos das escolas básicas. Demonstração da equipa cinófila da Base Aérea N.º 6 do Montijo. 

Plantação de uma laranjeira. Estas atividades foram realizadas no Parque Municipal do 

Montijo. 

Pet e Paper - peddy paper direcionado aos donos de animais. Esta atividade foi realizada no 

dia 22 de Março, no centro da cidade, realizada pelo Gabinete de Sanidade Pecuária e pela 

Casa do Ambiente, e contou com a colaboração de alguns estabelecimentos comerciais ligadas 

ao ramo, e algumas clínicas veterinárias. 

Plantação de laranjeiras nas escolas do concelho. 
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Atividades de temática ambiental 

"Pescadinha de rabo na boca" 

Tipo de Atividade: teórico- prática 

Objetivo: promoção à discussão sobre as cadeias alimentares, levando os alunos a relacionar 

os animais do mar, e outros nestas teias/cadeias. Elaboração em grupo de uma cadeia 

alimentar. Os alunos poderão em conjunto desenhá-la e decorar a seu gosto o esquema 

elaborado. 

Esta atividade envolveu duas turmas da Escola Básica da Jardia, num total de 40 alunos. 

Esta atividade envolveu 7 turmas da Escola Básica do Areias, num total de 180 alunos. 

"O Tesouro do Mar" 

Tipo de Atividade: apresentação de powerpoint e jogo prático 

Objetivo: dar a conhecer a biodiversidade marítima, a importância do mar, a relação do 

homem com o mar. No final realização de um jogo de associação de seres vivos, profissões e 

produtos relacionados com o mar. 

Esta atividade envolveu 7 turmas da Escola Básica do Areias, num total de 152 alunos. 

"Sr. Cheirinhos" 

Tipo de Atividade: prática; jogo dos sentidos 

Objetivo: através de um jogo, utilizar os sentidos, dando a conhecer cheiros, cores, materiais 

e produtos do nosso dia-a-dia. 

Esta atividade envolveu 1 turma da CERCIMA, num total de 12 alunos. 

Esta atividade envolveu 3 turmas da Escola Básica do Areias, num total de 78 alunos. 

Esta atividade envolveu 2 turmas da CERCIMA, num total de 23 alunos, e 2 turmas do Jardim 

de Infância da Atalaia, num total de 26 alunos. 

"O Ruido" 

Atividade realizada pelo aferidor Jaime Vintém, sobre a temática do ruido. Esta atividade 

envolveu duas turmas do 6. 0 ano e 8. º ano, da EB2 D. Pedro Varela, num total de 32 alunos. 

"Piratas à pesca" 

Tipo de Atividade: prática; pesca de imagens associadas ao tema do mar e da biodiversidade. 

Objetivo: através de jogo de pesca os meninos associam animais que vivem no mar, ou que 

dependem deste para sobreviver. 

Esta atividade envolveu 1 turma da CERCIMA, num total de 12 alunos. 
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Esta atividade envolveu 2 turma da Escola Básica do Alto Estanqueiro, num total de 25 

alunos. 

"Folhas Verdes" 

Tipo de Atividade: prática; pinturas e desenhos 

Objetivo: vamos pintar folhas e desenhar pequenas bolhinhas que respiramos, para 

percebermos que são as folhas verdes que nos dão o ar que respiramos. 

Esta atividade envolveu 2 turmas do Jardim de Infância de Sarilhos Grandes, num total de 

45 alunos. 

"O Planeta é a nossa quinta" 

Tipo de Atividade: teórica 

Objetivo: apresentação em powerpoint onde é abordada a inter-relação do Homem com a 

natureza. Falamos de atividades tradicionais, como a agricultura, silvicultura, pesca e 

pecuária. 

Esta atividade envolveu 2 turmas do 8. º ano da Escola Básica 2/3 de Pegóes, num total de 

44 alunos, e 5 turmas das Escolas Básicas do Agrupamento de Pegóes, num total de 148 

alunos. 

Exposição 

A decorrer a exposição "Piratas e tesouros", patente na Casa do Ambiente com a temática do 

mar e biodiversidade. 

Seminário 

Apoio e participação em Seminário organizado pela S.Energia no âmbito da utilização de 

energia eficiente em explorações agropecuárias. 

Divulgações - Revista Digital 

Preparação de conteúdos a inserir em Revista Digital, elaborada com parceria dos Gabinetes 

de Sanidade Pecuária e Técnico Florestal. 

GABINETE DE INFORMÁTICA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Os serviços integrados nesta Divisão, pelo seu carácter transversal, prestaram apoio inerente 

ao funcionamento de todas as unidades orgânicas e das iniciativas por estas desenvolvidas. 
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Prestaram o apoio necessário às escolas do concelho e à realização de iniciativas promovidas 

por entidades externas. 

Secção de Expediente - Instalação de um novo equipamento de digitalização (Scanner 

Fujitsu-Siemens Fl-7160) solicitação de apoio á Medidata na aplicação que faz a gestão dos 

documentos digitalizados Easyinvoices, na qual existem alguns problemas de falta de 

qualidade na digitalização de algumas faturas. 

Correio Eletrónico 

Criação de novos emails para as novas unidades orgânicas - Gabinete de Comunicação e 

Relações Publicas e Gabinete de Informática e Sistemas de Informação, migração dos 

conteúdos dos emails anteriores para os novos, desativação de alguns emails que não eram 

frequentemente utilizados devido á necessidade de diminuir o número de emails no servidor 

de correio eletrónico da Câmara do Montijo. 

Atribuição de permissões a todas as colegas do Gabinete de Taxas e Licenças para acederem 

ao email do "Licenciamento Zero", verificação com as colegas que já é possível acederem no 

Outlook ao referido email. 

Casa do Ambiente - Para dar resposta a uma solicitação dos colegas do referido serviço, foi 

criado um novo endereço de correio eletrónico para o referido serviço, com a seguinte 

denominação cambiente@mun-montiio.pt. 

Impressoras Multifunções 

Envio das contagens com o número de impressões / cópias efetuadas durante o mês anterior 

por forma a ser feito o cálculo da fatura mensal das três impressoras Canon instaladas no 

edifício dos Serviços Técnicos. 

Envio das contagens com o número de impressões / cópias efetuadas durante o mês anterior 

por forma a ser feito o cálculo da fatura mensal das três impressoras Canon instaladas no 

edifício dos Serviços Técnicos. 

Verificação e monitorização dos Backups diários, semanais, mensais e anual, utilizando o 

Software: Data Protector e o Robot de Backups existente no centro de dados, através de 

rotinas de Backups criadas em horários distintos, durante a noite e durante o fim de semana 

por forma a não prejudicar a largura de banda da rede informática e assegurar a salvaguarda 

da informação. Envio das Tapes dos Backups Mensal e anual para o edifício dos Paços do 

Concelho para o cofre. Verificação diária das rotinas de backup programadas, reagendamento 

das rotinas que não correram por algum motivo. 
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Software Data Protector - Download e atualização do referido software, foram lançados três 

novos patch para o referido software (DPWIN_00664, DPWIN_00665, DPWIN_00666) iniciou-se 

o processo de instalação das atualizações no servidor mngmserver1. 

Configuração de uma nova rotina de backups diários no servidor DCServer para realização de 

backups da pasta SMAS e subpastas, no servidor ubuntuserver2 utilizando o software de 

backups Bacula. 

Verificação e monitorização dos backups realizados pelo software Bacula, no servidor 

Ubuntuserver2, para tapes utilizando os gravadores LTO1 e LTO3, as rotinas de backup criadas 

neste software são referentes aos servidores: DCServer (Pasta dos SMAS) e servidor das 

Piscinas Municipais- Poolserver (Bases de dados SQL, Documentos e Fotos). 

Verificação e monitorização dos backups realizados pelo software Bacula, no servidor 

"Ubuntuserver1 ", para tapes utilizando os 2 gravadores DAT 72, as rotinas de backup criadas 

são referentes aos servidores Gisserver (Sqlexpress) e Webserver (MySQL e Websites) 

Autocad 2014 - apoio a um colega da DOSUA na recuperação de um desenho que ficou 

corrompido, devido a uma falha de energia elétrica, segundo o colega o computador dele não 

se encontrava ligado á energia elétrica nas tomadas vermelhas, que estão ligadas ao circuito 

de energia elétrica socorrida (ou seja da UPS), foi também corrigida esta situação que esteve 

na origem do problema. 

DOSUA - Parque Auto - Recuperação de informação que foi acidentalmente apagada, a partir 

dos backups realizados em tape, utilizando o software da HP Data Protector, o tipo de 

informação a recuperar era uma pasta existente no Outlook chamada "Ordens de Serviço 

2014". 

Levantamento da infraestrutura da cablagem estruturada no edifício do Páteo de Água, 

devido à possibilidade de mudança de outro serviço para aquelas instalações. 

Criação de política de segurança que desativa o ícone "Centro de Acção". Essa funcionalidade 

do Windows bloqueava a instalação dos updates do antivírus em alguns computadores. 

Configuração de um equipamento de rede existente no bastidor dos SMAS. 

Remoção de alguns utilizadores do Active Directory e das respectivas caixas de correio do 

Exchange 2010 por não serem utilizados à muito tempo. 

Análise do equipamento Storage Works Enterprise Virtual Array, nomeadamente em relação às 

versões dos firmwares instalados. Verificámos que as versões instaladas já são um pouco 

antigas, pelo que devíamos ponderar atualizar as mesmas. Devido à sensibilidade deste 

equipamento, perguntámos à HP se esta tarefa podia ser realizada no âmbito do contracto de 

manutenção existente, sendo a resposta negativa. Apresentaram contudo um orçamento para 

esta operação. Entretanto descarregamos esse firmware do site da HP e vemos verificar a 

possibilidade de realizar essa tarefa internamente. 
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Análise da proposta da Vodafone para o concurso de comunicações. Estes documentos 

servirão para criar o caderno de encargos que deveria ser lançado no final deste mês. 

Participação na apresentação de soluções Cisco para as comunicações unificadas. Esta 

apresentação teve lugar nas instalações da empresa Cisco onde foram apresentadas as 

soluções existentes no âmbito do projecto de unificação de comunicações. 

Instalação de software updates nos servidores da autarquia. 

Migração do disco H do servidor dcserver1 para o dcserver, na sequência da migração dos 

serviços dos servidores de 2008 para 2012. 

Office 365 - Reunião de trabalho com a empresa SELPLUS com o objetivo de conhecer melhor 

a nova ferramenta de software da Microsoft, foram referidas diversas vantagens do software 

como por exemplo: 

1 Licença do Office 365 permite a instalação do referido software em 5 dispositivos em 

simultâneo (Desktop, Portátil, Tablet, Telemóvel). 

Tamanho das caixas de correio que utilizem o Office 365 é de 50 GB de armazenamento 

máximo, sendo ainda possível arquivo ilimitado por caixa de correio. 

Office 365 - Reunião de trabalho com a empresa SELPLUS com o objetivo de conhecer melhor 

a nova ferramenta de software da Microsoft, foram referidas diversas vantagens do software 

como por exemplo: 

1 Licença do Office 365 permite a instalação do referido software em 5 dispositivos em 

simultâneo (Desktop, Portátil, Tablet, Telemóvel) 

Tamanho das caixas de correio que utilizem o Offke 365 é de 50 GB de armazenamento 

máximo, sendo ainda possível arquivo ilimitado por caixa de correio. 

Apoio para a aplicação de rendas, para as prestações em pagamento, pois careceram de 

correção; 

Criação de 5 novos utilizadores para a utilização da Plataforma de Contratação Publica, assim 

como pedidos de certificados digitais, e respetivas parametrizações e configurações nas 

máquinas de cada utilizador; 

DCServer, utilizando a ferramenta de software Robotcopy e alertando previamente os 

colegas que acedem á informação partilhada no servidor, destas alterações; 

Contrato de Suporte com a HP - Resposta a um Questionário de Satisfação do Suporte 

enviado por email pela HP, relativamente a uma avaria num dos servidores da HP modelo BL 

460 em que foi necessário substituir um disco rígido que avariou; 

Formação Profissional Microsoft 

Elaboração de um novo calendário de formação com os cursos de Software Microsoft que os 

colegas do GISI estariam interessados em frequentar, esta formação Microsoft está incluída no 
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contrato de software Enterprise Agreement recentemente renovado (Estará em vigor entre 

2014-2017); 

Active Directory e correio eletrónico 

Configuração de novos utilizadores que iniciaram estágio profissional e irão desempenhar 

funções na Câmara do Montijo (DOSUA), configuração de permissões para os novos 

utilizadores acederem á internet e acesso ao email institucional; 

Migração dos computadores com o Windows XP / Office 2003 

Continuação da migração dos computadores com o sistema operativo Windows XP para o 

Windows 7, assim como atualização do Microsoft Office para uma versão mais recente. Foram 

atualizados os PCs da Cristina Santos, Patricia Amaral, Fernanda Gomes; 

Interações de Gabinetes nos Serviços Técnicos 

Fiscalização Urbanistka - Apoio nas mudanças de gabinetes dos colegas do referido 

gabinete, alteração dos pontos de acesso á rede informática dos computadores e do telefone 

analógico. Reinstalação da impressora Canon do Piso 3 nos computadores dos colegas, 

configuração na referida impressora Canon, dos emails dos colegas para que seja possível 

digitalizarem documentos e enviarem por email; 

Gabinete de Informática e Sistemas de Informação - Apoio nas mudanças de gabinetes dos 

colegas do referido gabinete, alteração dos pontos de acesso á rede informática dos 

computadores e do telefone analógico; 

DPTU - Gabinete dos Arquitetos - Apoio nas mudanças de gabinetes dos colegas do referido 

gabinete, alteração dos pontos de acesso á rede informática dos computadores e dos 

telefones analógicos; 

DGRH - Apoio aos colegas do referido serviço no preenchimento de um "Questionário 

eletrónico", foi necessário atualizar o software "Java" e foi ainda necessário configurar as 

definições do Proxy de acesso á internet no referido software Java para que fosse possível aos 

colegas efetuarem o preenchimento do referido questionário; 

CPCJ - DHRU / Pavilhão Desportivo do Esteva! - Falha geral de comunicações de voz e dados 

entre os referidos edifícios, por duas vezes ocorreu esta situação, próximo dos dias de 

descanso, por algum motivo é desligado o disjuntor elétrico que alimenta as tomadas de 

energia elétrica do bastidor de comunicações do PavUhão do Estevat e como consequência é 

interrompida a comunicação entre os referidos edifícios; 

Ubuntuserver2 - Download e instalação de atualizações do sistema operativo Linux 

Ubuntuserver 10, foram instalados aproximadamente 20 atualizações no servidor. Testes de 

funcionamento após a realização das referidas atualizações; 

Impressoras Multifunções 
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Configuração de novos utilizadores das impressoras\fotocopiadoras Konica, para os diversos 

colegas do Gabinete de Sanidade Pecuária, que necessitam de efetuar algumas cópias para 

o cumprimento das suas funções habituais; 

Contabilização do papel A4 gasto no mês anterior pelos colegas do Gabinete de Informática e 

pelos colegas do SJGM, procedeu-se ainda á entrega da quantidade de referido papel gasto, na 

secretaria á coordenadora Isabel Ribeiro; 

Envio das contagens com o número de impressões / cópias efetuadas durante o mês anterior 

por forma a ser feito o cálculo da fatura mensal das três impressoras Canon instaladas no 

edifício dos Serviços Técnicos; 

Conferência dos valores das faturas enviadas em formato digital, pelas empresas Canon e 

Konica, através da aplicação da Gestão Documental da Medidata; 

Posto de Turismo - Recuperação de informação a partir dos backups realizados em tape, 

utilizando o software da HP Data Protector, o tipo de informação a recuperar eram alguns 

emails enviados em Janeiro, procedeu-se á recuperação da informação para a caixa de 

correio do Posto de Turismo. Alteração da política de Retenção no servidor de Exchange 

aplicada à caixa de correio do "Posto de Turismo" para a política "CM Montijo Alargada"; 

SMAS Montijo - Recuperação de informação a partir dos backups realizados em tape, 

utilizando o software da HP - Data Protector, o tipo de informação a recuperar eram alguns 

emails enviados pelo email "SMAS Saneamento" nos meses de Novembro e Dezembro de 2013. 

Procedeu-se á recuperação dos emails para a referida caixa de correio eletrónico; 

Realização de teste com AP's wireless na escola Joaquim de Almeida. O objetivo é 

implementar uma bridge wireless para por fornecer serviço de internet nas novas salas e 

jardim-de-infância da referida escola. Uma vez que se trata de uma distância curta esta 

solução deve funcionar sem problemas; 

Implementação de instalação de sistemas operativos por rede através da ferramenta 

SCCM2012. Este tipo de distribuição, denominado PXE, permite interações mínimas por parte 

do helpdesk tornando mais rápida a distribuição do sistema operativo; 

Criação de pacotes de software no SCCM2012, para instalação dos mesmos aquando da 

formatação das máquinas tornando esta tarefa mais rápida e uniforme; 

Acompanhamento de uma empresa subcontratada pela Zon/Optimus na realização de um site 

survey para levantamento da infraestrutura passiva da rede, nomeadamente a nível das fibra 

ótica existente, para poder ser contemplado na proposta de fornecimento de serviços para as 

comunicações; 

Acompanhamento da empresa Termomat na verificação do estado de funcionamento das 

UTA's do centro de dados. A empresa ficou de apresentar uma proposta para correção das 

anomalias existentes, que não podem ser corrigidas no âmbito da manutenção contratada; 
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No âmbito das competências do Gabinete de Informação Geográfica, nomeadamente 

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

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

continuidade aos projetos abaixo descritos: 

Continuação da atualização e manutenção do "Projeto Levantamento Urbanístico e 

Funcional" da área do Plano de Salvaguarda do Montijo; 

Continuação do projeto de atualização de obras particulares e cadastro com base em plantas 

e cadernetas prediais; 

Continuação dos trabalhos de revisão da carta educativa; 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

(Cfr. Execução Orçamental Receita e Despesa e Mapa de Pagamentos em Atraso até março de 

2014, em anexo) 

DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECAS, JUVENTUDE E DESPORTO 

Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida 

Espetáculos: 

Future Model Talent 

Dia Internacional da Mulher 

Concerto de Primavera - Celebrar a Mulher 

António Zarnbujo 

Respirar Poesia li - O Jardim dos Poetas 

Angst (Graça Castanheira) 

Viagem ao Mundo do Teatro 

Programa "Educação Para a Cultura" 

Atelier Hora do Chá 

Exposição VISTO DE CIMA Lai Sio Kit 

Visita ao Museu Agricola da Atalaia 

Museu Agrícola - Celebração do Dia da Agricultura 

Exposições / Conferências 

"MONTIJO: Memórias, identidade e futuro" 

Exposição de pintura "Visto de cima! From Above" de Lai Sio Kit 

ADN (ou genealogia): exposição de escultura de Enrique Williams 

Relatório Atividade Municipal 
22 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

Exposição e workshop no âmbito da itinerância da exposição do grupo United Art, "Isto é 

património" 

Visitas ao Moinho de Maré do Cais 

O número de visitantes durante a semana e fim-de-semana foram os seguintes: 

Visitantes nos dias úteis: Total - 15 

Visitantes no fim-de-semana: Total - 276 

Visitas ao Museu Agrícola da Atalaia 

Relativamente ao número de visitantes durante a semana e fim-de-semana registaram-se os 

seguintes dados: 

Visitantes nos dias úteis: 179 

Visitantes ao fim de semana: 22 

Posto de Turismo 

Número de visitantes e pedidos 

Nº de visitantes - 23 

Nº de pedidos - 23 

Biblioteca Municipal 

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher realizou-se no dia 8 de Março a 

inauguração de uma exposição com lançamento do livro e colóquio subordinados ao tema 

"Criar, Trabalhar, Valorizar - contributo das mulheres para o desenvolvimento do país". A 

iniciativa organizada pelo Movimento Democrático de Mulheres com o apoio da Câmara 

Municipal contou ainda com um apontamento cultural pela atriz Cármen Santos, registando 45 

participantes. A exposição esteve patente até 29 de Março, contando com 57 visitantes. 

Realizou-se no dia 15 o lançamento do livro de Hugo Pena de título "Porquê eu?". 

Exposições 

"Raphael Bordallo Pinheiro, o cidadão e o artista: cronologia do inventor do humor 

português" - 36 visitantes. 

Juventude 

Projetos Internacionais 

Programa Comunitário Aprendizagem ao Longo da Vida 

Leonardo da Vinci 

FPI (Formação Profissional Inicial) 

Relatório Atividade Municipal 
23 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

No âmbito do programa de aprendizagem ao Longo da Vida- Leonardo Da Vinci, a Câmara 

Municipal de Montijo em parceria com a Associação para a Formação Profissional e 

Desenvolvimento do Montijo, recebeu durante o mês de Março três grupos de jovens, Polacos, 

Romenos e Bulgaros, nomeadamente: 

- Zespol Szkol Spozywczych, composto por 14 alunos acompanhados por 1 professor. Os alunos 

desenvolveram o seu estágio profissional área da restauração. 

- Liceul Tehnologic Nr:1 Cudalbi, composto por 16 alunos acompanhados por 2 professores. Os 

alunos desenvolveram o seu estágio profissional área da floricultura. 

- Vocational School of transport, composto por 16 alunos acompanhados por 4 professores. Os 

alunos desenvolveram o seu estágio profissional área da mecânica. 

Serviço Voluntário Europeu 

Envio de uma voluntária, Vanessa Gonçalves, para Pesaro-ltália, no âmbito da Acão - Serviço 

Voluntário europeu: "Crossing Over". 

VII Concurso de Poesia e Ficção Narrativa Montijo Jovem 2014 

Lançamento da VII Edição do Concurso de Poesia e Ficção Narrativa Montijo Jovem 2014. 

Divulgação do Concurso, normas de participação e ficha de inscrição nos meios de 

comunicação ao nosso dispor. 

Desporto 

Área da Gestão de Equipamentos Desportivos 

Serviços de manutenção nas instalações desportivas 

Pavilhão Desportivo Municipal n. º 1 

• Colocação de um vidro no balneário dos árbitros; 

• Reparação do sanitário esquerdo do balneário nº 1 e do WC masculino; 

• Substituição do manípulo da porta do balneário n. 4. 

Pavilhão Desportivo Municipal n. º 2 

• Reparação da porta do público, Sul e Norte; 

• Substituição das lâmpadas de emergência dos corredores e balneários. 

Polidesportivo do Parque Municipal 

• Reforço da parte superior topo Sul; 
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Na sequência de procedimentos concursais comuns para recrutamento para ocupação de 
postos de trabalho com contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, 
iniciaram funções: 

• Fevereiro - 3 Assistentes Operacionais (pessoal não docente); 
• Março - 6 Assistentes Operacionais (pessoal não docente). 

Cessaram funções, por caducidade dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
determinado: 

• Fevereiro 3 Assistentes Operacionais (pessoal não docente). 

Em relação às medidas de emprego apoiado, foram elaboradas as seguintes candidaturas e 
iniciaram funções os seguintes trabalhadores: 

• Medida Estágios Emprego: fevereiro - 2 candidaturas /Início de funções - 4 
março - O candidatura/ Início de funções - 1 

• Contrato Emprego-Inserção: fevereiro - 7 candidaturas/ Início de funções - O 
março - O candidaturas/Inicio de funções -

• Medida Contrato Emprego-Inserção+: fevereiro - 5 candidaturas/Início de funções O 
março - O candidaturas/Início de 

funções - 2 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

Fevereiro 

Educação Pré-escolar e Ensino Básico 

Rede Escolar e Pré-Escolar 

Em 17 de fevereiro, foi realizada uma reunião entre a Divisão de Educação e a Divisão de 

Planeamento do Território e Urbanismo com o objetivo de fazer o ponto da situação sobre o 

trabalho de monitorização/revisão da Carta Educativa, por reporte ao primeiro quinquénio de 

execução, que tem vindo a ser realizado por ambas as unidades orgânicas. 

Transportes Escolares 

O balancete do movimento relativo ao mês de fevereiro indica que foram entregues 727 

requisições individuais a alunos dos ensinos básico e secundário. Dado que poderá haver 
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alunos que, tendo levantado a requisição, não efetuaram o posterior carregamento do cartão, 

não é possível, nesta data, indicar o valor da despesa realizada pela Câmara Municipal com o 

transporte de alunos em fevereiro porquanto a empresa TST ainda não enviou a listagem dos 

carregamentos realizados. 

A comparticipação dos alunos do ensino secundário que utilizam transporte da Rodoviária do 

Alentejo e da CP foi apurada em 2.062,03€ (dois mil e sessenta e dois euros e três cêntimos). 

Os alunos do ensino secundário que utilizam transporte da TST pagam a respetiva 

comparticipação de 50% nos custos do transporte diretamente à empresa, no ato de 

carregamento dos cartões. 

Foi igualmente encetado o trabalho de elaboração do Plano de Transportes Escolares 

referente ao ano letivo de 2014/2015. 

Ação Social Escolar 

Considerando que a 2ª fase do estudo socioeconómico da população pré-escolar e do 1º CEB 

no ano letivo 2013/3014, para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação social 

escolar, decorreu de forma ininterrupta no mês de fevereiro, procedeu-se à atualização das 

tabelas nominais de alunos, com indicação das respetivas capitações e dos escalões em que se 

integram, e ao envio das mesmas para os Agrupamentos de Escolas. 

No mês de fevereiro, procedeu-se ainda ao apuramento dos valores de acerto, a atribuir aos 

Agrupamentos de Escolas, referentes ao subsídio para livros e material escolar a conceder aos 

alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico, o qual foi aprovado em reunião de Câmara 

realizada em 2014.02.05. 

Refeitórios Escolares 

Procedeu-se a uma análise exaustiva dos registos diários do serviço de alimentação prestado 

nos refeitórios escolares do Concelho durante o mês de janeiro, com o objetivo de verificar o 

cumprimento dos requisitos de qualidade e de higiene e segurança alimentar a que a GERTAL 

está obrigada, participar a esta empresa as não conformidades detetadas e solicitar-lhe a 

correção das mesmas. 

Alguns membros da ESA realizaram visitas de inspeção a 17 dos refeitórios que se encontram 

sob a gestão da Autarquia para aferir o grau de cumprimento dos requisitos das normas de 

qualidade, higiene e segurança alimentar pelas equipas que exercem funções nas unidades de 

produção. 

Visitas aos estabelecimentos de ensino do Concelho 
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O Sr. Presidente da Câmara e os vereadores com pelouros atribuídos encetaram, no mês de 

fevereiro, a realização de um ciclo de visitas aos estabelecimentos de ensino do Concelho. 

Esta iniciativa tem como objetivo promover a defesa da escola pública e estreitar parcerias 

com a comunidade educativa. 

No mês de fevereiro, foram realizadas visitas aos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do ensino básico integrantes do agrupamento de Montijo e do agrupamento Poeta Joaquim 

Serra. 

No âmbito destas visitas, foram realizadas reuniões com as Direções dos Agrupamentos de 

Escolas, os presidentes das Juntas de Freguesia, o pessoal docente e não docente e os 

representantes das associações de pais e encarregados de educação. 

Educação Pré-escolar e Ensino Básico 

Rede Escolar e Pré-Escolar 

No passado dia 26 de março, a Vereadora do Pelouro da Educação reuniu com a Direção do 

Agrupamento de Escolas de Montijo e o pessoal docente da EB Ary dos Santos com o objetivo 

de debater o regime de funcionamento da escola no ano letivo 2014/2015. 

Desde há vários anos e com base no argumento de que as instalações dos estabelecimentos de 

ensino integrantes do Agrupamento de Escolas de Montijo não dispõem de um número de salas 

de aula que permita o funcionamento em regime normal de todas as turmas do 1 ° ciclo do 

ensino básico, a Câmara Municipal tem emitido um parecer favorável ao regime de 

funcionamento em horário duplo da EB Ary dos Santos e, até ao ano letivo 2012/2013, da EB 

Luís de Camões. 

No entanto, considerando o seguinte: 

- A EB Ary dos Santos dispõe atualmente de 2 turmas de 1 º ano, 3 de 2º ano, 3 de 3º ano e 4 

de 4º ano; 

- As atuais turmas de 3º ano dispõem ainda de algumas vagas para, no próximo ano, receber 

eventuais alunos de 4° ano que fiquem retidos; 

- A EB Joaquim de Almeida dispõe atualmente de duas salas de aula não ocupadas; 

É possível, no próximo ano letivo, recebendo duas turmas de 1 º ano e instalando duas 

construções pré-fabricadas para funcionarem como sala de aula na EB Ary dos Santos, 

implementar o regime de funcionamento normal na mesma. 

Este assunto foi debatido na referida reunião e a transição para o regime de funcionamento 

normal no ano letivo 2014/2015 mereceu a concordância da maioria dos docentes presentes. 
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O balancete do movimento relativo ao mês de março indica que foram entregues 720 

requisições individuais a alunos dos ensinos básico e secundário. Dado que poderá haver 

alunos que, tendo levantado a requisição, não efetuaram o posterior carregamento do cartão, 

não é possivel, nesta data, indicar o valor da despesa realizada pela Câmara Municipal com o 

transporte de alunos em março porquanto a empresa TST ainda não enviou a listagem dos 

carregamentos realizados. 

A comparticipação dos alunos do ensino secundário que utilizam transporte da Rodoviária do 

Alentejo e da CP foi apurada em 2.072, 91€ (dois mil e setenta e dois euros e noventa e um 

cêntimos). Os alunos do ensino secundário que utilizam transporte da TST pagam a respetiva 

comparticipação de 50% nos custos do transporte diretamente à empresa, no ato de 

carregamento dos cartões 

Foi dada continuidade ao trabalho de elaboração do Plano de Transportes Escolares referente 

ao ano letivo de 2014/2015. 

Considerando que a 2ª fase do estudo socioeconómico da população pré-escolar e do 1° CEB 

no ano letivo 2013/3014, para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação social 

escolar, decorreu de forma ininterrupta no mês de março, procedeu-se à atualização das 

tabelas nominais de alunos, com indicação das respetivas capitações e dos escalões em que se 

integram, e ao envio das mesmas para os Agrupamentos de Escolas. 

Procedeu-se também ao apuramento do valor a atribuir ao Agrupamento de Escolas Poeta 

Joaquim Serra referente ao subsídio para fornecimento de almoços no refeitório da EB do 

Esteval (cuja gestão é da responsabilidade do Ministério da Educação) aos alunos carenciados 

da educação pré-escolar e do 1 º ciclo do ensino básico deste estabelecimento de ensino e 

para pagamento do suplemento de 0,31€ por refeição fornecida a todas as crianças dos dois 

referidos niveis de ensino, no periodo compreendido entre setembro e dezembro 2013. 

Ação Social Escolar 

Considerando que a 2ª fase do estudo socioeconómico da população pré-escolar e do 1 º CEB 

no ano letivo 2013/3014, para efeitos de concessão de apoios em matéria de ação social 

escolar, decorreu de forma ininterrupta no mês de março, procedeu-se à atualização das 

tabelas nominais de alunos, com indicação das respetivas capitações e dos escalões em que se 

integram, e ao envio das mesmas para os Agrupamentos de Escolas. 

Procedeu-se também ao apuramento do valor a atribuir ao Agrupamento de Escolas Poeta 

Joaquim Serra referente ao subsídio para fornecimento de almoços no refeitório da EB do 

Esteval (cuja gestão é da responsabilidade do Ministério da Educação) aos alunos carenciados 

da educação pré-escolar e do 1 ° ciclo do ensino básico deste estabelecimento de ensino e 
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para pagamento do suplemento de 0,31€ por refeição fornecida a todas as crianças dos dois 

referidos níveis de ensino, no período compreendido entre setembro e dezembro 2013. 

Refeitórios Escolares 

No mesmo mês, procedeu-se a uma análise exaustiva dos registos diários do serviço de 

alimentação prestado nos refeitórios escolares do Concelho durante o mês de fevereiro, com 

o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade a que a GERTAL está 

obrigada, participar a esta empresa as não conformidades detetadas e solicitar-lhe a 

elaboração de um plano de melhoria e correção. 

Dando cumprimento aos Planos de Formação para as colaboradoras da Divisão de Educação 

que exercem funções nos refeitórios escolares, elaborado para o ano letivo 2013/2014, no 

mês de março foram realizadas as seguintes Ações de Formação: 

- Ação de Formação sobre "Boletins de Boas Práticas", com a duração de 7 horas. 

Participaram nesta ação de formação, que foi dinamizada por duas Técnicas Superiores (de 

Dietética e de Nutrição) da Divisão de Educação, 38 trabalhadoras. 

A realização desta ação de formação decorreu da admissão de novos/as colaboradores/as 

para os refeitórios (sem formação na área da Segurança Alimentar) e da necessidade de dotar 

os/as mesmos/as, bem como outros/as que já exerciam funções em refeitórios que não 

estiveram envolvidos no processo de certificação pela Norma ISO 22000, com conhecimentos 

práticos relativos às operações de receção, armazenamento, preparação, confeção e 

distribuição de refeições no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar. 

Esta ação de formação será sujeita a avaliação da respetiva eficácia. 

Alguns membros da ESA realizaram visitas de inspeção a 12 dos refeitórios que se encontram 

sob a gestão da Autarquia para aferir o grau de cumprimento dos requisitos das normas de 

qualidade, higiene e segurança alimentar pelas equipas que exercem funções nas unidades de 

produção. 

Também em março, a empresa Rentokil efetuou uma visita de inspeção de rotina a cada um 

dos refeitórios escolares e, sempre que tal se revelou necessário, um tratamento de 

desinfestação. 

No mês de março, a Câmara Municipal iniciou a edição bimestral de uma newsletter intitulada 

Qualidade e Segurança Alimentar em Meio Escolar. Esta newsletter visa divulgar, junto dos 

encarregados de educação e da comunidade educativa, um conjunto de informações 

relevantes sobre a organização e funcionamento dos refeitórios escolares que se encontram 

sob gestão direta da Autarquia. 
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Visitas aos estabelecimentos de ensino do Concelho 

No âmbito do ciclo de visitas aos estabelecimentos de ensino do Concelho iniciado no mês de 

fevereiro, o Sr. Presidente da Câmara e os vereadores com pelouros atribuídos realizaram, no 

dia 6 de março, uma visita à EB D. Pedro Varela, na qual estiveram presentes a Direção do 

Agrupamentos de Escolas de Montijo e o presidente da Junta da União de freguesias de 

Montijo e Afonsoeiro. Esta visita incluiu uma reunião de síntese relativa aos assuntos 

abordados nas visitas realizadas no mês anterior a todas as outras escolas do referido 

agrupamento. 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Fevereiro 

Gabinete Sénior 

Relativamente às atividades no âmbito da agenda sénior foram realizadas as seguintes: 

19/02/2014 - Visita à coleção Museológica da RTP grupo de 14 séniores; 

20/02/2014 - Visionamento e debate do filme português "A Caixa" de Manuel de Oliveira, 

Cinema Teatro Joaquim de Almeida, que contou com a participação de 40 séniores. 

Participaram idosos/as do Gabinete Sénior, do Centro Comunitário + Cidadão e da Santa Casa 

da Misericórdia do Montijo; 

26/02/2014 - Participação de 24 séniores no "Baile de Carnaval", que se realizou na 

coletividade das Craveiras. Esta atividade foi organizada pela Academia Sénior "Junto de Si", 

de Pegões e o transporte foi disponibilizado pela Junta de Freguesia do Montijo. 

Universidade Sénior 

No que diz respeito à Universidade Sénior, durante o mês de Fevereiro, foram realizadas as 

seguintes atividades extracurriculares: 

14/02/2014 - Dia dos Afetos "'Chá e Poesia, em boa companhia!", promovido pelo CLUBE 

DIZEDORES, com participação de cerca 35pessoas; 

17/02/2014 - Palestra "Portugal durante a li Guerra Mundial: os Judeus em fuga do 

Holocausto e a Espionagem em Lisboa", pela Doutora Irene Flunser Pimentel 

(PrémioPessoa2007), no âmbito de HISTÓRIA DE PORTUGAL E LOCAL, com participação de 

cerca 50 pessoas; 

20/02/2014 - Participação do grupo de DANÇAS TRADICIONAIS da US Montijo, no Encontro 

Distrital dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social, na Escola Profissional; 
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21/02/2014 - workshop de REIKI "Os sonhos são possíveis, comparticipação de cerca de 

30pessoas; 

28/02/2014 - Palestra "A vida entre marés - do Estuário do Tejo à Costa Atlântica", 

ministrada pelo Professor Manuel Lima (US Seixal), com cerca de 15 participantes; 

- Lanche carnavalesco, de organização espontânea de um pequeno grupo de alunos/as. 

Rede Social e Montijo Saudável 

Merecem destaque, durante o mês de Fevereiro, as seguintes atividades: 

19/02/2014 e 20/02/2014 - Encontro de CLDS+ do Distrito de Setúbal na Escola Profissional 

do Montijo; 

25/02/2014 - Assembleia lntermunicipal da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis; 

25/02/2014 - Reunião do Núcleo Executivo do CLASS Montijo. 

Durante o mês de Fevereiro procedeu-se ainda à elaboração de dois Case Studies, enviados 

para a Organização Mundial de Saúde no âmbito da participação do Montijo na Rede Europeia 

de Cidades Saudáveis: Rede de Apoio Alimentar do Concelho do Montijo - integração, 

inovação e equidade social; Junto de Si - um contributo essencial para o envelhecimento ativo 

e saudável no Concelho do Montijo. 

Promoção da Igualdade de Género 

Relativamente à participação em iniciativas do Espaço Informação Mulheres, destaca-se no 

dia 26 de Fevereiro, no Chapitô em Lisboa, a participação de Gabriela Guerreiro e Rute 

Marcelino na tertúlia subordinada ao tema "A violência no Namoro", organização conjunta da 

CIG e do Chapitô. Participaram também técnicos da APAV, da CIG e da Casa Qui. 

Banco Local de Voluntariado 

Durante o mês de Fevereiro os dois técnicos afetos ao Banco Local de Voluntariado 

frequentaram a formação inicial para formadores de voluntariado, no total de 24 horas, 

dinamizada pela Escola de Voluntariado Pista Mágica e pelo GASTagus, no Tagus Park em 

Oeiras. 

Gabinete Sénior 

Relativamente às atividades realizadas no âmbito da agenda sénior foram realizadas as 

seguintes: 
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10-03-2014 - Visita ao ginásio 2BFit para uma aula de Zumba Gold, tendo a participação de 

12 idosos/ as; 

13-03-2014 - Workshop de Flores de Papel, tendo participado 21 idosos/as do Gabinete 

Sénior e do Projeto Junto de Si do Alto Estanquei rol Jardia. Esta atividade foi dinamizada pela 

professora/voluntária do Ateliê de Artes Decorativas - Francisca Ferreira; 

21-03-2014 - "Baile da Primavera" no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários do Montijo. 

Participaram 150 idosos/as do Gabinete Sénior, Projeto Junto de Si de Pegões, Centro 

Comunitário + Cidadão, Santa Casa da Misericórdia de Canha, Santa Casa do Montijo, Lar 

Montepio e do Centro Social de S. Pedro do Afonsoeiro; 

27-03-2014 .- Visita às Estufas de Flores "Florineve", participação de 41 idosos/as. 

Universidade Sénior 

Atualmente, com 162 alunos/as, foram realizadas cerca de 800 atendimentos e as seguintes 

atividades extracurriculares, durante o mês de Março: 

07/03/2014 - Visita de Estudo ao Museu Militar de Lisboa, no âmbito da disciplina de 

HERÁLDICA, com participação de 16 pessoas; 

14/03/2014 - Visita de Estudo ao Museu Nacional de Arte Antiga (exposição "A Paisagem 

Nórdica do Museu do Prado"), no âmbito da disciplina de PINTURA, com participação de 49 

pessoas; 

21/03/2014 - Participação do CLUBE DE DIZEDORES na cerimónia "Jardim dos Poetas li", 

comemorativa do Dia Mundial da Poesia, que teve lugar no CT JA; 

26/03/2014 - Deslocação ao Teatro de Almada, para programa com jantar + espetáculo 

"Tartufo", de Moliere. Participaram 22 pessoas; 

28/03/2014 - Participação de 1 dos técnicos da Universidade no Congresso Internacional de 

Gerontologia, promovido pela RUTIS, em Santarém. 

Rede Social e Montijo Saudável 

Merecem destaque, durante o mês de março, as seguintes atividades: 

13/03/2014 - Realização de reunião plenária do Conselho Local de Ação Social e Saúde de 

Montijo. 
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ACT Unidade Local Barreiro 

ACT Unidade Local Barreiro 

Autoridade Nacional Segurança Rodoviária 
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Processos Judiciais Pendentes 

CONTRAPARTE 

ADEMA - Construções, Ld. ª. 

ASAE 

ASAE 

ASAE 

Autoridade Condições Trabalho ACT 

Autoridade Condições Trabalho ACT 

Autoridade Nacional Segurança Rodoviária 

-1-

ESTADO 

Contestada em 08.10.2013 

Contestação em 22.09.2011. Aguarda 
decisão 

Contestação 24.10.2011. Aguarda 
decisão 

Contestação 20.01.2012. Aguarda 
decisão 

Ouvidas testemunhas em 28.10.2011. 
Aguarda decisão. 

Ouvidas testemunhas em 30.09.2011. 
Aguarda decisão. 

Contestação em 11.05.201 O. Aguarda 
decisão. 

~ ., 





Autoridade Nacional Segurança Rodoviária 

Autoridade Nacional Segurança Rodoviária 

TAF Almada 

TAf Almada 

Tribunal Trabalho Barreiro 

TAF Almada 

Inspeção Geral do Ambiente 

Ministério Público do Montijo 

TAF Almada 

MUNICÍPIO DO MONTflO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Processos Judiciais Pendentes 

Autoridade Nacional Segurança Rodoviária 

Autoridade Nacional Segurança Rodoviária 

BRICODIS - D. Bricolage, SA 

CABO VISAO - TV por Cabo, SA 

Elsa Filipa S. Canastreiro 

FN - Frederico Nascimento, Lda. 

Inspeção Geral do Ambiente 

JOLOCOSTA, LDA 

José Carlos Martins Salvado e João 
Marcelino (FERCIBE-Afonsoeiro) 

Júlia Maria Caramujo Andrade 

-2-

Contestação em 12.04.2011.Aguarda 
decisão. 

Contestada em 21.10.2013. 

Em curso prazo de contestação. 

Contestação em 29.01.2013. Já tem 
parecer favorável do Ministério Público 

Contestação 19.12.2013. 

Entrou em 15.04.2010. Sentença 
favorável aguarda trânsito em julgado. 

Ouvidas testemunhas em 24.06.2011. 
Aguarda decisão. 

Requerimento de 09.01.2013. 

José Participação em 10.04.2008. Junção de 
documentos em 24.06.2009. 

Alegações em 24.04.2012. Aguarda 
decisão. 

' 





TAF Almada e TAF Sintra 

Tribunal do Montijo 

Tribunal do Montijo 

Divisão Sub Regional de Setúbal 

Divisão Sub Regional de Setúbal 

CCDRLVT 

3. º Juízo do Montijo 

4. º Juízo Tribunal Comércio Lisboa 

TAF Almada 

ARH Tejo 

MUNICÍPIO DO MONT[IO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Processos Judiciais Pendentes 

Luís Manuel Machado Marques 

Lucília Romão Oliveira Saraiva 

Maria de Lurdes F. Ferreira 

Ministério do Ambiente - CCDRLVT 

Ministério do Ambiente 

Ministério do Ambiente - CCDRLVT 

Montiterras, Emídio Catum 

Montiterras 

PT Comunicações, SA 

Região Hidrográfica do Tejo 

-3-

Remessa oficiosa para Sintra em 
Outubro de 2013. 

Req. em 16.07.2013. Insistir pedido 
força policial para execução despejo. 

Contestação em 13.06.2013. 

Ouvidas testemunhas em 05.06.2008. 
Aguarda decisão. 

Contestação em 29.09.2008. Aguarda 
decisão. 

Contestação em 03.08.2011. Aguarda 
decisão. 

Petição em 26.04.2011. Aguarda 
decisão. 

Venda extrajudicial. Propostas em carta 
fechada até 19.06.2013. 

Envio a tribunal 05.03.2009 

Resposta à acusação. 13.03.2009. 

1~ 
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TAF Almada 

TAF Almada 

TAF Almada 

TAF Almada 

TAF Almada 

TAF Almada 

Tribunal Circulo Barreiro 

Tribunal Judicial Comarca MOntijo 

3.ª Secção Tribunal Administrativo Circulo 
Lisboa 

2. a Secção Tribunal Administrativo Circulo 
Lisboa 

MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Processos Judiciais Pendentes 

Sandra F. Ferrão Coelho 

Sofia Agostinho Rodrigues 

STAL 

Telmo Jorge Loios Rumor 

TMN - Telecomunicações Móveis 

ZON TV Cabo 

Montiterras - Sociedade de Terraplanagens, 
Lda. 

Ministério Público 

Montiterras - Sociedade de Terraplanagens, 
Lda. 

-4-

Sentença favorável. Não transitada em 
julgado. 

Contestado em 04.11.2013. 

Despacho de suspensão. Dezembro de 
2013. 

Contestação em 30.10.2012. Aguarda 
decisão. 

Contestação em 22.11.2012. Aguarda 
inquirição de testemunhas. 

Contestação 17.01.2013. 

Aguarda audiência inquirição 
testemunhas em 17.09.2014. 

Aguarda sentença. 

Processo suspenso até decisão da 
questão direito propriedade. 

~ .t 
~ 





2. a Secção Tribunal Administrativo Circulo 
Lisboa 

Tribunal Central Administrativo Sul 

STA 

3. º Juízo Tribunal Judicial Montijo 

TAF Almada 

TAF Almada 

TAF Almada 

2. º Juízo Tribunal Judicial Montijo 

TAF Almada 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA. MUNICIPAL 

Processos Judiciais Pendentes 

Sérgio Pimentel dos Santos e Mulher 

Sérgio Pimentel dos Santos e Mulher 

Sérgio Pimentel dos Santos e Mulher 

Helena Isabel Rio Maior Palma de Oliveira 

FERCIBE - Construções Civis, Lda. 

Ministério Público 

PT Comunicações, SA 

Pedra Redonda - Empreendimentos 
Imobiliários, SA 

ZON - TV Cabo Portugal, SA 

-5-

Apresentada contestação. 

Aguarda que seja proferido novo 
acórdão. 

Recurso pendente. 

Aguarda julgamento em 23.09.2014. 

Suscitado incidente de habilitação. 
Aguarda decisão. 

Aguarda sentença. 

Apresentada contestação em 
29.04.2010. 

Audiência em 20.03.2014. 

Aguarda sentença. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

JANEIRO-MARÇO 2014 

Mapa de Controlo Orçamental da Receita 
Classif. Económica Previsão Previsões 

De$Crição inicial corriçiidas 
IMPOSTOS DIRECTOS 12 360 459,00 12 360 459,00 
OUTROS 12 360 459,00 12 360 459,00 
Imposto Municipal Sobre 

7 666 027,00 7 666 027,00 
Imóveis 

Imposto Único de Circulação 1008451,00 1008451,00 

Imposto Municipal Sobre as 
2 867 940,00 2 867 940,00 

Transmissões Onerosas de 
Derrama 767 521,00 767 521,00 
Impostos Abolidos 12 792,00 12 792,00 
Contribuicão Autárauica 6 998,00 6 998,00 
Imposto Municipal de Sisa 5 794,00 5 794,00 
Outros 37 728,00 37 728,00 

IMPOSTOS INDIRECTOS 677 656,00 677 656,00 

OUTROS 677 656,00 677 656,00 

Impostos lndirectos Especificas 
677 656,00 677 656,00 

das Autarquias Locais 

TAXAS, MULTAS E OUTRAS 512 268,00 512 268,00 
PENALIDADES 
Taxas 435 759,00 435 759,00 

Multas e Outras Penalidades 76 509,00 76 509,00 

RENDIMENTOS DE 
11 355,00 11 355,00 

PROPRIEDADE 

Juros - Sociedades Financeiras 3 295,00 3 295,00 

Dividendos e Participações nos 
Lucros de Sociedades e Quase - 8 060,00 8 060,00 
Sociedades Não - Financeiras 
TRANSFERENCIAS 

8153 372,00 8 153 372,00 
CORRENTES 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 7 601 872,00 7 601 872,00 

ESTADO 7 308 351,00 7 308 351,00 

Fundo Equilíbrio Financeiro 2 823 098,00 2 823 098,00 

Fundo Social Municipal 668 442,00 668 442,00 

Participação fixa IRS 1433311,00 1433311,00 

Outras 2 383 500,00 2 383 500,00 

Programa de Generalização do 
Ensino de Inglês e de Outras 

223 200,00 223 200,00 
Actividades Enriquecimento 
Curricular 

Transportes Escolares 60 000,00 60 000,00 

Reallzado Grau Exec. 
Janeiro-Março Fin. Rec. 
1 483187,68 12,0% 
1 483187,68 12,0% 

383 442,61 5,0% 

292 128,41 29,0% 

714 402,49 24,9% 

53 699,22 7,0% 
39 514,95 308,9% 
39 514,95 564,7% 

0,00 0,0% 
0,00 0,0% 

76 820,12 11,3% 

76 820,12 11,3% 

76 820,12 11,3% 

124 801,51 24,4% 

96 343,14 22,1% 

28 458,37 37,2% 

462,62 4,1% 

462,62 14,0% 

0,00 0,0% 

2169 677,60 26,6% 

2 021136,78 26,6% 

1993179,42 27,3% 

705 774,00 25,0% 

167 109,00 25,0% 

358 326,00 25,0% 

761 970,42 32,0% 

169 248,50 75,8% 

17 403,00 29,0% 

1 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

JANEIRO-MARÇO 2014 

Mapa de Controlo Orçamental da Receita 
Classif. Económica Previsão Previsões 

Descrição inicial corrigidas 
Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições aos 

163 000,00 163 000,00 
alunos do 1 ° Ciclo Ensino 
Básico 

Tranf. De Competências na Área 
da Educação - Colocação de 
Pessoal Não Docente nos Est. 1580000,00 1 580 000,00 
De Educação Pré - Escolar e 
Ens. Básico 

Programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Educação 300 000,00 300 000,00 
Pré - Escolar - Apoio às Familias 

Transferências de 
Competências na Área da 
Educação - Manutenção e 20 000,00 20 000,00 
Apetrechamento da EB 2, 3 de 
Pegões 

Financiamento do Gabinete 
12 200,00 12 200,00 

Técnico Florestal 

Protocolo Relativo à Protecção 
25 000,00 25 000,00 

de crianças e Jovens 

Outros 100,00 100,00 

SERVIÇOS E FUNDOS 
AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA 
DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E 

293 521,00 293 521,00 
POLÍTICAS ACTIVAS DE 
EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 98 500,00 98 500,00 

FAMILIAS 453 000,00 453 000,00 
VENDA DE BENS E SERVIÇOS 

3 510 767,00 3 510 767,00 
CORRENTES 
VENDA DE BENS 33 041,00 33 041,00 
SERVIÇOS 1 225187,00 1 225 187,00 
RENDAS 2 252 539,00 2 252 539,00 
OUTRAS RECEITAS 

116 075,00 116 075,00 
CORRENTES 

Sub-total (Rec. Corr.) 25 341 952,00 25 341 952 00 
VENDAS DE BENS DE 

838 668,00 838 668,00 
INVESTIMENTO 

Terrenos 824194,00 824194,00 

Habitações 14 474,00 14 474,00 

Realizado Grau Exec. 
Janeiro-Março Fin. Rec. 

61 596,00 37,8% 

386 802,20 24,5% 

110100,00 36,7% 

0,00 0,0% 

16 820,72 137,9% 

0,00 0,0% 

0,00 0,0% 

27 957,36 9,5% 

548,98 0,6% 

147 991,84 32,7% 

747 777,92 21,3% 

311,49 0,9% 
261 834,67 21,4% 
485 631,76 21,6% 

20 706,99 17,8% 

4 623 434,44 18,2% 

1 573,92 0,2% 

0,00 0,0% 

1 573,92 10,9% 
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10 
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100301 

10030101 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

JANEIRO-MARÇO 2014 

Mapa de Controlo Orçamental da Receita 
Classif. Económica Previsão Previsões 

Descrição inicial corria idas 

TRANSFERÊNCIAS DE 
313 678,00 313 678,00 

CAPITAL 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 313 678,00 313 678,00 

ESTADO 313 678,00 313 678,00 

Fundo Equilíbrio Financeiro 313 678,00 313 678,00 

PASSIVOS FINANCEIROS 100 000,00 100 000,00 

Sub-total (Rec. Cap.l 1252346.00 1252346 00 
REPOSIÇOES NAO ABATIDAS 

5,00 5,00 
NOS PAGAMENTOS 

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR 0,00 0,00 

SALDO ORÇAMENTAL 0,00 0,00 

NA POSSE DO SERVIÇO 0,00 0,00 

TOTAL 26 594 303,00 26 594 303 00 

Montijo, 15 de Março de 2014 

Realizado Grau Exec. 
Janeiro-Março Fin. Rec. 

78 417,00 25,0% 

78 417,00 25,0% 

78 417,00 25,0% 

78 417,00 25,0% 

0,00 0,0% 

79 990.92 6,4% 

925,53 18510,60% 

0,00 

0,00 

0,00 

4 704 350.89 17,7% 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

JANEIRO-MARÇO 2014 

Mapa de Controlo Orçamental da Despesa 
Class iflcação 

Realizado 
Descrição 

Dotação inicial Dotações corrigidas 
Janeiro-Março 2014 

DESPESAS CORRENTES 23 162 000,00 23 11 O 390,00 4 521 339,56 

DESPESAS COM O PESSOAL 14 277 644,00 14 277 294,00 2 872 253,72 

REMUNERAÇÕES CERTAS E 
11 208 009,00 11 173 839,00 2 245 866,40 

PERMANENTES 

ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 306 015,00 316 965,00 70 895,27 

SEGURANÇA SOCIAL 2 763 620,00 2 786 490,00 555 492,05 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 7 040 793,00 7 000 393,00 1 217 615,41 

AQUISIÇÃO DE BENS 1035446,00 1 031 196,00 164 267,53 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 6 005 347,00 5 969 197,00 1053347,88 
JUROS E OUTROS ENCARGOS 167 783,00 145 823,00 33 163,08 
JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 112 993,00 102 993,00 29 358,37 

JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 8 790,00 8 790,00 1 960,53 

OUTROS JUROS 40 000,00 28 040,00 262,55 

OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 6 000,00 6 000,00 1 581,63 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1433280,00 1 434 380,00 332 875,30 
soe E QUASE soe NÃO - - -
FINANCEIRAS 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3 600,00 3 600,00 783,00 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 846 252,00 846 252,00 196 747,89 

INSTITUIÇÕES SEM FINS 
576 628,00 577 728,00 131 944,41 

LUCRATIVOS 

FAMfLIAS 6 800,00 6 800,00 3 400,00 

Grau de Execução 
orçamental da 
despesa 2014 

19,56% 

20,12% 

20,10% 

22,37% 

19,94% 

17,39% 

15,93% 

17,65% 
22,74% 
28,51% 

22,30% 

0,94% 

26,36% 

23,21% 

21,75% 

23,25% 

22,84% ~ 
50,00% 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

JANEIRO-MARÇO 2014 

Mapa de Controlo Orçamental da Despesa 
Classiflcação 

Realizado 
Económica Descrição 

Dotação Inicial Dotações corrigidas 
Janeiro-Março 2014 

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242 500,00 252 500,00 65 432,05 

DESPESAS DE CAPITAL 3 432 303,00 3483913,00 451 553;25 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2148 156,00 2 218 266,00 130 512,90 

0701 1 NVESTI MENTOS 2 106 121,00 2176231,00 119 764,70 
0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 42 035,00 42 035,00 10 748,20 

08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 131 740,00 131 740,00 22 761,00 

10 PASSIVOS FINANCEIROS 1152 407,00 1133 907,00 298 279,35 

TOTAL 26 594 303,00 26 594 303,00 4 972 892,81 

Montijo, 2 de Abril de 2014 

Grau de Execução 
orçamental da 
despesa 2014 

25,91% 

12,96i'/o 

5,88% 

5,50% 
25,57% 

17,28% 

26,31% 

18,70°/4 
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ENTIDADE MAPA DE PAGAJIENIOS EK A!'RASO • Vmio de 2012 • V 1.02 
CI.LiNDÁiJO Di DÍVIDAS POR UTIJllZA •SIIAL 

C.'JtW\ MUJHC!PAL DE MONTIJO 

Stod inicial d<) período 

COD. DESJG~AÇÃO Passivo Contas a ,jO e :, 120 e > 240 e ,m 
Pagar <= 120 <= 240 "m 

01 6.522, 71 6.52l,15 

0101 C'EOlOL·Reminerações certa'S e permanentes 
0102 C'BO102-Ahoo.os variáveis ou eventuais 
01030101 CE010301-Bocargos C<• saúde 
01010201 CE010l02-ADSII e outros das Ado. Públicas 
010305 
02 CBO2-Aquisição de Bens e Serviços correntes 514.104, 11 511.104,71 

Ol li. 116, lJ 18.766,ll 
04 CE04 7. 201, ll 1.lOl,Jl 

0403 CEOUl 
0405 CEOU\ o, CE06-0utras despesas correntes 6.509,25 6,S0,,25 

01 CE07-Aquisiçâo de Bens e serviços de 17.551,48 ll.551,48 
capital 

08 CE08 
0805 CE08.0S 
10 

1 O TAL GERAL 170.657,85 570,611, 05 

DA!A , lOll/Ol/01 · 20H/OJ/ll MARÇQ 

-
Stock final 

total Passivo Coo.tas a >90 e > 120 e 
PA Pagar ,. 120 ,. 240 

1.561,)4 L\61, l4 

l2.96U2 12.964,82 

%8.898,06 m.691,02 
18.149,98 18.74l,98 
l.650,00 3.650,00 

64.810,21 63.iOO, 01 

1.010.rn,11 l.058.118,03 

Cot1pr011issos 
> 240 e > 3&0 Total ~sumidos 
,. 360 PA 

10,166,51 
J.6'9.002,ll 

101.149,20 
115 .000,00 
2U85.12 

85J.101,06 
J.064.461,13 

17.57l,6l 
lli.095,74 

l.Jll,00 
102.lll,4] 
161.!!4,21 
90J,79l,6J 

8.240, 00 
21.m,oo 

461.619,14 

10.016,02,32 

ANO , 201l 

PÁGINA, 1 

Pagamentos 
Efe-ctuados 

·-
Jj.]06,16 

2.245.866,40 
10.m,21 
l!.110, 94 
1!.114.04 

451.900,21 
1.111.611,41 

ll.161,08 
llS.344,41 

m,oo 
196,141,89 
15.lll,05 

!J0.5ll, lO 

U00,00 
16. 161,00 

298,219, 35 

4.912.192,81 
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