
MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂunnn MuNrcrPAL

REUNÉO DE 2021/06/09

UNIDADE ORGÂNICA: DIVFÃO DE GULTURA, BIBLIoTECA, JUVENTUDE E DEsPoRTo

PROPOSTA N.oïtgü2021

ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro ao Grupo de Forcados Amadores do Montijo para o

seguro de acidentes pessoais e deslocações dos forcados.

Considerando que

a) O Grupo de Forcados Amadores do Montijo, pessoa coletiva com o número de identificação

fiscal 503 356 964, 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) 0 Grupo de Forcados Amadores 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

Amadores do Montijo, bem como assegurar o seu normal funcionamento.

d) Este grupo de forcados, a comemorar os 57 anos de existência, vê posta em causa a sua

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

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

forcados;

Seguimento

Gab. Apoio à Vereadora Sara Ferreira:.Paraconhecimento

DCBJD/Conhecimento, arquivo e oficiar a instituição
A Vereadora
Sara ta

DAO/Publicitação da proposta

GCRP/Publicitação no domínio do município

DGFP/Para conhecimento e seguimento

, 04 de junho 2021
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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 atribuições no domínio do "património, 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 município (,,,)";

0 Os 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) 0 Grupo de Forcados Amadores do Montijo manifestou ao Município de Montijo a

imprescindibilidade de garantir o seguro e as deslocaçoes a todos os forcados, de modo a

permitir a promoção e desenvolvimento do seu plano de atividades.

PROPONHO:

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

Forcados Amadores 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 0079 0000 18362821101 94

titulada pelo Grupo de Forcados Amadores do Montijo, destinado a comparticipar o seguro e as

deslocações dos forcados da respetiva associação;

Seguimento

Gab, Apoio à Vereadora Sara Ferreira: Para conhecimento

DCBJD/Conhecimento, arquivo e oÍiciar a instituição
A Vereadora
Sara

DAO/Publicitação da proposta

GCRP/Publicitação no domínio do município

DGFP/Para conhecimento e seguimento

de junho 2021
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2, Que o valor referido no ponto 1 seja concedido através da rubrica orçamental no 0ô/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 do Montijo da deliberação tomada

DELTBERAÇÃo: A'pCr-mÀO Ì*- L-\r\^L!-rLl-o)Àodl

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.o 4, do
Art.o 57.o, da Lei n.' 7512013, de í2 de setembro,
conforme detiberação de 25 de outubro de 2017, titulada
pela Proposta n.' 0212017.

on cÂnnma srcnrrÁRn o

Seguimento

Gab. Apoio à Vereadora Sara Ferreira: Para conhecimento

DCBJD/Conhecimento, arquivo e oficiar a instituição
A Vereadora
Sara

DAOiPublicitação da proposta

GCRP/Publicitação no domínio do município

DGFP/Para conhecimento e seguimento

Montijo, 04 de junho 2021
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ÀltExo II
IilI0nffçÀo Dl ctBllcn0

{a gue se refere o n,o 2 do artigo 14.0)

nsÌnces

ENTIDME : C,trllAM HUNICIPÀL DE }íONTIJO {súselor da A&tinistração Local) NIF 5028348{6

Nunero sequenciaÌ de cúinento : 2A21 I ll}6 Data dc rEisto íl) r 2021106101

0bservações do Docupnto

f'ontes de linanciarnnto :

Receitas gerais

X Receitas proprias

Financiamnto da m

{e}

130,000,00 (e)

{e}

{€}

{€}
(€)
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{ït
{t}

43.73

Cutras !'ontes :

(31 Contração de Empréslinos

{t) Tranferências no âròilo das Mn. Pròlicas

{$) tutras: Identì.ficaçào

Classe 0

CÌassificaç.io 0rgânica : 05

Classificaçio llncional :

Classi fìcaqão Scononica

oRçMEMïo m ANo 2021
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Ano Corrente 2022
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3.100,00
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291,290,A0
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291.290,00

291.290,00

291.290,90
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291.290,00

291,290,00

291.290,00

29?.290,00
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(11 Data do registo do cablmnto relativo à despesa em anáLise no sistena infornâtico de apoio à execuçào orçanental
Data: 2021/06/0? llúrero de lançanBnto no diário do orçanento: i8660

fttras Observaçoes :

Proposta de Cabimnto n,o 202111106

Alribuição de apio financeiro a0 Grupo de lorcados Anadores do frontijo con vista à corparticipaqão das despesas con 0 seÍ,uro e

desÌocações dos forcados da associação

mctÀR0 oJE A ÍNronì{AçÃo PRISTADA CoINCIDE m{ 0S Ì'APAS DA

ErGCr4Ào oRçÀ!ffiTAr,

Identif icação do Declarante:

Nom CRISTIIIA BAST0S CÀlltA

Carqo / função À Chefe da Divisão de Gestão Financeira e

Ihta tq

Orçanento inicial
Reforços e créditos especiais/anulaçÕes

Dotação oorrigida
Cativos/descativos

relativo à despesa eo aúlise
SaÌdo ResiduaL

registados
Dotação üspnÍvel




