
MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂunnn MuNrcrPAL

REUNÉO DE 2021/06/09

UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO

PROPOSTA N:I\ffi IZOZI

ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro ao Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia

Tauromáquica do Montijo para o seguro de acidentes pessoais e deslocações dos forcados.

Considerando que

a) O Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica do Montijo, pessoa coletiva com o

número de identificação fiscal 501 404 287, dirigiu à Câmara Municipal um pedido de apoio

financeiro destinado a comparticipar as despesas com o seguro dos forcados e com as

deslocaçÕes que permita a concretização do plano de atividades da respetiva associação

concelhia, sedeada na União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro;

b) O Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica do Montijo é representante e

desempenha um papel de difusão de uma das mais caracterÍsticas tradições da região de

Portugal onde o concelho de Montijo se insere, a tradição tauromáquica,

c) Existe a necessidade de proceder à concretização do Plano de Atividades do Grupo de Forcados

da Tertúlia Tauromáquica do Montijo, bem como assegurar o seu normal funcionamento.

d) Este grupo de forcados, a comemorar os 62 anos de existência, vê posta em causa a sua

permanência em atividade pelo facto dos seus recursos serem insuficientes para fazer face às

obrigações anuais, nomeadamente o pagamento do seguro obrigatorio e as deslocações dos

forcados;

Segulmento

Gab. Apoio à Vereadora Sara Ferreira: Para conhecimento

DCBJD/Conhecimento, arquivo e oficiar a instituição
A Vereadora

Sara

DAO/Publicitação da proposta

GCRP/Publicitação no domínio do município

DGFP/Para conhecimento e seguimento

04 de
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UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO

e) A redação da alínea e) do número 2 do artigo 23.0 da Lei n.o 7512013 de 12 de setembro,

estabelece que a Câmara Municipal dispÕe de atribuiçoes no domÍnio do "patrimonio, cultura e

ciência" e o estipulado na alínea u) do número 1 do artigo 33,0 da citada Lei, que refere que é da

competência da Câmara Municipal "apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa,

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o municipio (...)";

0 0s Municípios, enquanto pessoas coletivas de direito público, devem colaborar com os

detentores de bens culturais, para que estes possam conjugar os seus interesses e iniciativas

com atuação pública, à luz dos objetivos de proteção e valorização do patrimonio cultural;

g) O Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica do Montijo manifestou ao Município

de Montijo a imprescindibilidade de garantir o seguro e as deslocações a todos os forcados, de

modo a permitir a promoção e desenvolvimento do seu plano de atividades.

PROPONHO

Que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio financeiro ao Grupo de

Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica do Montijo no montante total de 3,100,00€ (três

mil e cem euros), transferindo a verba financeira para a conta com o IBAN: PT50 0045 5461

40248325929 45 titulada pelo Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica do

Montijo, destinado a comparticipar o seguro e as deslocaçoes dos forcados da respetiva

associação;

Seguimento

Gab. Apoio à Vereadora Sara Ferreira: Para conhecimento
A

DCBJD/Conhecimento, arquivo e oflciar a instituição ta

DAO/Publicitação da proposta

GCRP/Publicitação no domínio do município

DGFP/Para conhecimento e seguimento

04 junho de 2021
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UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃo DE GULTURA, BIBLIoTECA, JUVENTUDE E DEsPoRTo

2. Que o valor referido no ponto 1 seja concedido através da rubrica orçamental no 06/04,07,01,99,

conforme informação de cabimento que se anexa;

3. Que a atribuição do referido valor conste da relação a publicar anualmente no site da Câmara

Municipal do Montijo, nos termos do disposto no n0 1 do artigo 4.0 da Lei n.0 6412013 de 27 de

agosto.

4. Notificar o Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica do Montijo da deliberação

tomada.

DELTBERAÇÃo: À'pr-mÀa Tca

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n,o 4, do
Art.o 57.o, da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro,
conforme detiberação de 25 de outubro de 2017, titutada
pela Proposta n.' 0212017.

DA CAlrtARAa secRerÁRn o

Seguimento

Gab. Apoio à Vereadora Sara Ferreira:Para conhecimento

A
DCBJD/Conhecimento, arquivo e oÍiciar a instituição

DAO/Publicitação da proposta
Sara

GCRP/Publicitação no domínio do município

DG FP/Para conhecimento e seguimento

Montijo, 04 de de2021
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B
/tT
autoridade
tributária e aduaneira

sERVrçO DE FINANçAS DE MONTTJO

SFUAçÃO TRTBUTÁRh (POR CONSENTTMENTO)

Face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), o(a) contribuinte

abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177o-A e/ou nos 5 e 12 do artigo

1690, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente informação é válida por seis meses, nos termos do no2 do artigo 60 do D.L. n.o 114120Q7 de 19 de Abril.

TDENTTFTCAçÃO

NOME: TERTULIA TAUROMAQUICA DO MONTIJO

NIF: 501404287

Por ter sido autorizada a sua consulta pelo contribuinte acima identificado, mediante a declaração de 27 de Outubro

de 2016, e disponibilizada a presente informação, em 7 de Junho de2O2'1.

Esta certidão é para uso exclusivo da entidade infra indicada (entidade autorizada a consultar a situação do

contribuinte), não tendo validade para qualquer outro fim.

TDENTTFTCAçÃO DA ENTTDADE

NOME: MUNICIPIO DE MONTIJO

NIF: 502834846

O Chefe de Finanças

(Fernanda Maria Silvestre Cabrita)

Nos sêus contatos com a administração Íiscal, por Íavor, mencione sempre o nomet a reÍerência do documento, o NIF e o domicllio Íiscal

R. COMANDANTE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 48.C, 2870-264 MONTIJO

www.portaldasÍìnancas.gov.pt

T€l: 212306860 Fax:2í2306888





SEGURANÇA SOCTAI

Situação Contributiva
Decreto-Lei n" 11412007, de 19 de abril

Nome/Denominação TERTULIA TAUROMÁTICA DO
MONTIJO

Firma/Denominação TERTULIA TAUROMÁTICA DO
MONTIJO

N.o de ldentiÍìcação de Segurança Social 20017937032

N.o de ldentificação Fiscal 50'1404287

N.' do pedido 0241 9385945CD21

Data 071O612021

Consulta de Terceiros

lnformamos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada.

Esta informação, é válida pelo prazo de 6 meses, contado a partir da data acima indicada e não pode

ser utilizada para outros fins que não seja a de comprovação da situação contributiva.

Entidade que efetuou a consulta

Nome/Denominação
MUNICIPIO DO MONTIJO

N.o de ldentificação de Segurança Social
200050571 61

Elementos para verificação da autenticidade do
documento

Número de ldentifi caçã o - 20017937 O32

Código de Verificação - XTEDZZUNTTYT6V3

Para verificar a autenticidade deste documenlo aceda à
Segurança Social Direta, no menu 'CONTA
CORRENTE-SITUAçÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de ldentiÍÌcação e o Código de VeriÍcação acima
indicados.
VêriÍique se o documento obtido conesponde a esta
impressão.

N" 3 do adigo 6'

M2doadígo60eM1 do
artígo 7"

sc-o1-v01-2020

www.seg-social.pt Pâ9.1h




