
MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂmnnn MuNrcrPAL

REUN|ÃO DE 2021t06t09

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

PROPOSTA N,OIÊILIZOZI

ASSUNTO: Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado e

outorgado entre o Município de Montijo e a associação desportiva sem fins lucrativos

designada por Juventude Futebol Clube Sarilhense

Considerando que:

a) Em reunião de câmara realizada no dia 28 de outubro de 2020, foi aprovada a Proposta

n.0 98512020, intitulada "Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento

Desportivo a celebrar e a outorgar entre o Município de Montijo e a assoclação sem flns

lucrativos designada por Juventude Futebol Clube Sarilhense, referente ao

melhoramento de insÍalaçoes desportivas", outorgado a 30 de outubro, conÍorme

documento n0 1 que se anexa e que se dá por integralmente reproduzido para todos os

efeitos legais;

b) Nos termos do aludido contrato-programa, o mesmo tem como objeto a concessão por

parte do Municipio de Montijo, de uma comparticipação financeira, a qual se destina a

apoiar a execução do programa de desenvolvimento desportivo no âmbito de

melhoramento das instalaçoes desportivas que o Juventude Futebol Clube Sarilhense se

propôs a levar a efeito no decurso da presente época desportiva, encontrando-se as

intervenções em curso, com uma previsão de conclusão de cerca de dois meses e com

Seguimento:

GAP - para conhecimento.

Gabinete de Apoio à Vereadora Sara Ferreira - Para conhecimento.

DCBJD - para notificação ao Juventude Futebol Clube Sarilhense e outorga da

Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo.

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

A Vereadora,

Sara

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

04 de junho
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UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTU BIBLI JUVENTUDE E DESPORTO

a apoio financeiro atribuido aplicado, de acordo com a evidência documental que se

anexa;

c) Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal,

deliberar sobre as formas de concessão de apoios nos termos das alíneas o), p) e u) do

no1 do artigo 330, do Anexo lda Lei n0 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

atual, e que os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da educaçã0,

patrimonio, cultura e ciência, tempos livres e desporto, saúde, ação social e promoção

do desenvolvimento, nos termos do no 2 do artigo 230, do mencionado diploma legal;

d) 0 disposto no n.0 3 do artigo 46.0 da Lei n.0 512007, de 16 de janeiro que define as bases

da atividade física e do desporto, estabelecendo que "os apoios ou compafticipações

financeiras concedidas pelo Estado, pe/as Regrões Autonomas e pelas Autarquias

Locais, na área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento

desporlivo, nos fermos da lef e por contratos-programa de patrocínio desportivo,

conforme o artigo 90 do Decreto-Lei n.0 27312009 de 1 de outubro, na sua atual redação;

e) O reconhecimento, pela Câmara Municipal de Montijo, da importância da prática de

atividades desportivas para a saúde física, mental e social e bem-estar dos indivíduos e

comunidades, e que se tem traduzido na concretização de uma solida politica de

promoção do desporto em estreita articulação e proximidade com os clubes desportivos

e com os praticantes das diversas modalidades desportivas com especial incidência na

população mais jovem;

Seguimento:

GAP - para conhecimento.

Gabinete de Apoio à Vereadora Sara Ferreira - Para conhecimento.

DCBJD - para notificação ao Juventude Futebol Clube Sarilhense e outorga da

Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo.

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município

A Vereadora,

Sara

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Mo o, 04 de h

ra
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0 Que a criaçã0, melhoria ou requalificação de instalaçoes destinadas à prática do

desporto contribuirá fortemente para dignificar, motivar e aumentar o interesse pela

prática do desporto;

g) Que o Juventude Futebol Clube Sarilhense, com sede na Praça da República, no27, na

Freguesia de Sarilhos Grandes, é uma pessoa coletiva de direito privado com natureza

associativa e sem fins lucrativos, constituída em 1953;

h) Que a associação concelhia, tem como objeto social a promoçâo da educação física e

de todos os desportos em geral, e também, a promoção da cultura, conforme refere o

artigo 2.0 dos seus estatutos;

i) Que o Juventude Futebol Clube Sarilhense se propõe colocar à disposição deste

município bem como das instituições escolares, gratuitamente, as suas instalaçÕes

desportivas para a realização de eventos de âmbito desportivo, recreativo e cultural, com

interesse municipal;

j) Que o Juventude Futebol Clube Sarilhense, em conformidade com os artigos 11,o e 12.o

do Decreto-Lei n.0 27312009 de 1 de outubro, na sua redação atual, requereu a esta

autarquia a atribuição de um apoio financeiro para a seguinte finalidade: "sistema de

iluminação nos campos de futebol", nomeadamente a instalaçã0, nas torres de

iluminação existentes a colocação de 24 projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT de

Classe ll, assim como, a instalação de 4 postes de iluminação com 8m de altura em aço

galvanizado com 8 projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT, sendo que no decurso

das intervenções realizadas verificou que o sistema de iluminação existente se

encontrava obsoleto;

Seguimento

GAP - para conhecimento

Gabinete de Apoio à Vereadora Sara Ferreira - Para conhecimento.

DCBJD - para notificação ao Juventude Futebol Clube Sarilhense e outorga da

Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo,

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

A Vereadora,

DGFP - Para conhecimento e pagamento

Q,U
04 de jú de
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k) O teor do pedido de apoio apresentado pelo Juventude Futebol Clube Sarilhense, para

efeitos da aquisição e instalação do "sistema de iluminação nos campos de futebol",

nomeadamente a instalaçã0, nas torres de iluminação existentes a colocação de 24

projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT de Classe ll, assim como, a instalação de 4

postes de iluminação com 8m de altura em aço galvanizado com B projetores LED PRO

SPORT FLOODLIGHT;

l) 0 Juventude Futebol Clube Sarilhense pretende promover e desenvolver a partir da

época desportiva 202112022 um conjunto de iniciativas pontuais e regulares desportivas,

sociais e culturais, designadamente através da criação de um projeto de formação

desportiva, com a prática da modalidade de futebol, com equipas de formação a

competir nos campeonatos da Associação de Futebol de Setúbal, assim como,

proporcionar condições para a prática do padel,

m) Nos termos do disposto da cláusula 4,4 do citado contrato-programa de desenvolvimento

desportivo outorgado em 30 de outubro de 2020 "à revisão ou cessação do presente

contrato aplica-se o regime aplicável, designadamente o disposto nos artigos 2l,o e 26,o

do Decreto-Lei n.0 27312009, de 1 de outubro", na sua atual redação;

n) De acordo com os factos e o direito acima expendido, o Município de Montijo pela

presente Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo outorgado em

30 de outubro de 2020 reforça o apoio financeiro das verbas consignadas no contrato-

programa em apreço, no montante total de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), a transferir

para o Juventude Futebol Clube Sarilhense, destinado a comparticipar a aquisição e

instalação do sistema de iluminação nos campos de futebol, com vista ao

Seguimento:

GAP - para conhecimento,

Gabinete de Apoio à Vereadora Sara Ferreira - Para conhecimento

DCBJD - para notiÍicação ao Juventude Futebol Clube Sarilhense e outorga da

Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo.

DAO - Publicitação da proposta,

GCRP - Publicitação no dominio do municipio

A Vereadora,

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

04dej de2021
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desenvolvimento do programa desportivo, na modalidade de Futebol, através da

participação das várias equipas dos escalões de formação nas competiçoes oficiais

federadas na época desportiva 202112022.

PROPONHO:

1. APROVAR a minuta da Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo

outorgado no dia 30 de outubro de 2021 entre o Municipio de Montijo e a associação

sem fins lucrativos designada por Juventude Futebol Clube Sarilhense, tendo como fim

apoiar financeiramente esta associaçã0, no montante de 50.000,00€ (cinquenta mil

euros), destinado a comparticipar a aquisição e instalação do "sistema de iluminação

nos campos de futebol", nomeadamente a instalaçã0, nas torres de iluminação

existentes a colocação de 24 projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT de Classe ll,

assim como, a instalação de 4 postes de iluminação com 8m de altura em aço

galvanizado com I projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT;

2. Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorga da Adenda ao Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo outorgado no dia 30 de outubro de 2020 enhe

o Município de Montijo e a associação sem fins lucrativos designada por Juventude

Futebol Clube Sarilhense;

Seguimento:

GAP - para conhecimento

Gabinete de Apoio à Vereadora Sara Ferreira - Para conhecimento.

DCBJD - para notificação ao Juventude Futebol Clube Sarilhense e outorga da

Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo.

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município

A Vereadora,

Sara

DGFP - Para conhecimento e pagamento

,qs
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3. Que o apoio financeiro seja concedido através da rubrica orçamental n.0 06/04070199,

conforme informação de cabimento que se anexa como documento n0 3;

4. Que a atribuição do presente apoio financeiro conste da relação a publicar anualmente

no site desta Autarquia, nos termos do disposto no n.o 1 do art.o 4 da Lei 6412013 de 27

de agosto.

DELTBEMÇÃo; Ê\P.o/Z}a^

lmlro Joçs e J
clJro lo ?sc.

Ccrlr sâ= rrÀ= ô {^.r;í,
ir= Àa CCU €- rJLo-0 rrcle-r

Aprovada em minuta, para eÍeitos do disposto do n.o 4, do Art.o 57.", da Lei n.o

7512013, de 12 de setembro, conforme deliberação de 25 de outubro de 2017, titulada
pela Proposta n.o 0212017 .

PRESTDENTE on cÂmnnR secRerÁnn

Seguimento:

GAP - para conhecimento.

Gabinete de Apoio à Vereadora Sara Ferreira - Para conhecimento

DCBJD - para notiÍìcação ao Juventude Futebol Clube Sarilhense e outorga da

Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo.

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no dominio do município

A Vereadora,

ra

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Sara

unho
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MINUTA

ADENDA AO CONTRATO.PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO OUTORGADO EM 30

DE OUTUBRO DE 2020 ENTRE O MUNTCíflO DE MONTTJO E A ASSOCTAçÃO SEM F|NS

LUCRATIVOS DESIGNADA POR JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE SARILHENSE

Entre:

MUNICIPIO DE MONTIJO, pessoa coletiva de direito público e regime administrativo, de população e

territorio com o número de identificação fiscal 502 834 846 e sede na Rua Manuel Neves Nunes de

Almeida, 2870-352 na União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, Concelho de Montijo, neste ato

representado pelo Presidente da respetiva Câmara Municipal, Eng.o Nuno Canta, que outorga nessa

qualidade e com poderes para o ato, doravante designado por primeiro outorgante;

JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE SARILHENSE, associação desportiva sem fins lucrativos, pessoa

coletiva de direito privado e tipo associativo com o número de identificação fiscal 501 168 524, com sede

social na Praça da República, n0 27 , na Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, Concelho de Montijo,

devidamente representada para os fins e efeitos do presente contrato pelo presidente da respetiva

Direção, que outorga nessa qualidade e com poderes para o ato, Sr. Tiago Fernandes, doravante

designado por segundo outorgante;

Considerando:

a) Em reunião de câmara realizada no dia 28 de outubro de 2020, foi aprovada a Proposta n.0

98512020, intitulada "Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar

e a outorgar entre o Município de Montijo e a assocração sem fins lucrativos designada por

Juventude Futebol Clube Sarilhense, referente ao melhoramento de instalações despottivas",

E
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outorgado a 30 de outubro, conforme documento n0 lque se anexa e que se dá por integralmente

reproduzido para todos os efeitos legais;

b) Nos termos do aludido contrato-programa, o mesmo tem como objeto a concessão por parte do

Municipio de Montijo, de uma comparticipação financeira, a qual se destina a apoiar a execução

do programa de desenvolvimento desportivo no âmbito de melhoramento das instalações

desportivas que o Juventude Futebol Clube Sarilhense se propôs a levar a efeito no decurso da

presente época desportiva, encontrando-se as intervençoes em curso, com uma previsão de

conclusão de cerca de dois meses e com a apoio financeiro atribuido aplicado, de acordo com a

evidência documental que se anexa;

c) Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, deliberar

sobre as formas de concessão de apoios nos termos das alíneas o), p) e u) do no1 do artigo 330,

do Anexo I da Lei no 7512013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e que os Municípios

dispÕem de atribuiçôes nos domínios da educação, património, cultura e ciência, tempos livres e

desporto, saúde, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos do n0 2 do artigo 230,

do mencionado diploma legal;

d) O disposto no n,0 3 do artigo 46.0 da Lei n.0 512007, de 16 de janeiro que define as bases da

atividade física e do desporto, estabelecendo que "os apoios ou compafticipações financeiras

concedidas pelo Estado, pelas Regroes Autonomas e pelas Autarquias Locais, na área do

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desporlivo, nos fermos da lel'

e por contratos-programa de patrocínio desportivo, conforme o artigo 90 do Decreto-Lei n.0

27312009 de 1 de outubro, na sua atual redação;

e) O reconhecimento, pela Câmara Municipal de Montijo, da importância da prática de atividades

desportivas para a saúde física, mental e social e bem-estar dos indivÍduos e comunidades, e que

se tem traduzido na concretização de uma solida política de promoção do desporto em estreita

articulação e proximidade com os clubes desportivos e com os praticantes das diversas

modalidades desportivas com especial incidência na população mais jovem;

0 Que a criaçã0, melhoria ou requalificação de instalaçÕes destinadas à prática do desporto

contribuirá fortemente para dignificar, motivar e aumentar o interesse pela prática do desporto;

2
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g) Que o Juventude Futebol Clube Sarilhense, com sede na Praça da República, n027,na Freguesia

de Sarilhos Grandes, é uma pessoa coletiva de direito privado com natureza associativa e sem

fins lucrativos, constituída em 1953;

h) Que a associação concelhia, tem como objeto social a promoção da educação física e de todos os

desportos em geral, e também, a promoção da cultura, conforme refere o artigo 2.0 dos seus

estatutos;

i) Que o Juventude Futebol Clube Sarilhense se propoe colocar à disposição deste municipio bem

como das instituições escolares, gratuitamente, as suas instalações desportivas para a realização

de eventos de âmbito desportivo, recreativo e cultural, com interesse municipal;

j) Que o Juventude Futebol Clube Sarilhense, em conformidade com os artigos 11,0 e 12.0 do

Decreto-Lei n.o 27312009 de 1 de outubro, na sua redação atual, requereu a esta autarquia a

atribuição de um apoio financeiro para a seguinte finalidade: "sistema de iluminação nos campos

de futebol", nomeadamente a instalaçã0, nas torres de iluminação existentes a colocação de 24

projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT de Classe ll, assim como, a instalação de 4 postes de

iluminação com 8m de altura em aço galvanizado com 8 projetores LED PRO SPORT

FLOODLIGHT, sendo que no decurso das intervenções realizadas verificou que o sistema de

iluminação existente se encontrava obsoleto;

k) O teor do pedido de apoio apresentado pelo Juventude Futebol Clube Sarilhense, para efeitos da

aquisição e instalação do "sistema de iluminação nos campos de futebol", nomeadamente a

instalação, nas tones de iluminação existentes a colocaçâo de 24 projetores LED PRO SPORT

FLOODLIGHT de Classe ll, assim como, a instalação de 4 postes de iluminação com 8m de altura

em aço galvanizado com I projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT;

l) O Juventude Futebol Clube Sarilhense pretende promover e desenvolver a partir da época

desportiva 202112022 um conjunto de iniciativas pontuais e regulares desportivas, sociais e

culturais, designadamente através da criação de um projeto de formação desportiva, com a prática

da modalidade de futebol, com equipas de formação a competir nos campeonatos da Associação

de Futebol de Setúbal, assim como, proporcionar condições para a prática do padel.

J
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m) Nos termos do disposto da cláusula 4,a do citado contrato-programa de desenvolvimento

desportivo outorgado em 30 de outubro de 2020 "à revisão ou cessação do presente contrato

aplica-se o regime aplicável, designadamente o disposto nos artigos 21.o e 26.o do Decreto-Lei n.0

27312009, de 1 de outubro", na sua atual redação;

n) De acordo com os factos e o direito acima expendido, o Município de Montijo pela presente

Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo outorgado em 30 de outubro de

2020 reforça o apoio financeiro das verbas consignadas no contrato-programa em apreço, no

montante total de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), a transferir para o Juventude Futebol Clube

Sarilhense, destinado a comparticipar a aquisição e instalação do sistema de iluminação nos

campos de futebol, com vista ao desenvolvimento do programa desportivo, na modalidade de

Futebol, através da participação das várias equipas dos escalões de formação nas competiçÕes

oficiais federadas na época desportiva 202112022.

E celebrada a presente Adenda ao Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo outorgado em 30

de outubro de 2020 entre o Município de Montijo e a associação sem fins lucrativos designada por

Juventude Futebol Clube Sarilhense que prevê as seguintes alterações à cláusula Terceira:

Cláusula Primeira

(...)

Cláusula Segunda

(...)

4
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Cláusula Terceira

(Regime do apoio financeiro e plano de pagamentos)

1. Para a execução do Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo Juventude

Futebol Clube Sarilhense, a Câmara Municipal do Montijo concede um apoio financeiro no valor

máximo de 150,000,00€ (cento e cinquenta mileuros);

2. (.)
c) a terceira prestação no montante de 50,000,00€ (cinquenta mil euros), transferida apos a

assinatura da presente adenda ao contrato de desenvolvimento desportivo;

3, (,..)

4. (,,,)

5. O primeiro outorgante concede ao segundo outorgante, com a celebração da presente adenda ao

contrato programa de desenvolvimento desportivo, um apoio financeiro no montante de 50.000,00

€ (cinquenta mil euros), destinado a comparticipar a aquisição e instalação do "sistema de

iluminação nos campos de futebol", nomeadamente a instalaçã0, nas torres de iluminação

existentes a colocação de 24 projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT de Classe ll, assim

como, a instalação de 4 postes de iluminação com 8m de altura em aço galvanizado com 8

projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT.

Cláusula Quarta

(...)

Cláusula Quinta

(obrigaçoes do primeiro outorgante)

1. (...)

6, (...,), e bem assim financiar no montante de 50,000,00€ (cinquenta mil euros), as intervençoes

referentes ao sistema de iluminação nos campos de futebol", nomeadamente a instalaçã0, nas

5
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torres de iluminação existentes a colocação de 24 projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT de

Classe ll, assim como, a instalação de 4 postes de iluminação com 8m de altura em aço

galvanizado com I projetores LED PRO SPORT FLOODLIGHT;

b) (,,.)

c) (...)

d) ( )

Cláusula Quinta

(...)

Cláusula Sexta

Gláusula Sétima

(...)

Cláusula Oitava

(...)

Gláusula Nona

(...)

A presente Adenda faz parte integrante e altera o contrato-programa celebrado com o Juventude Futebol

Clube Sarilhense celebrado em 30 de outubro de 2020 e é feito em dois exemplares, ambos valendo como

originais, os quais vão ser assinados pelas partes, sendo um exemplar entregue a cada um deles,
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Paços do Concelho, aos _ dias do mês de

MUN|CíP|O DO MONTTIO
cÂunnn MUNTcTPAL

de2021

0 Primeiro Outorgante

O Presidente da Câmara

Nuno Miguel Ribeiro Caramujo Canta

O Segundo Outorgante,

Juventude Futebol Glube Sarilhense

Tiago Fernandes
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CONTRATO.PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

Entre MunicÍpio de Montijo e Juventude Futebol Clube Sarllhense

Melhoramento de lnstalações Desportivas - Época Desportiva 202012021

Benef iciação das lnÍraestruturas

Preâmbulo

Considerando:

a) Que compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal,

deliberar sobre as fomas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes,

nomeadamente com üsta à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, nos termos

da alínea o) do n.o 1 do artigo 330, da Lei n" 75/2013 , de 12de setembro;

b) Que nos termos do disposto na alínea f) do n.0 2 do artigo 23.0 da Lei n.0 75nU3, de 12 de

setembro, constitui atribuição municipal, o apoio aos tempos livres e ao desporto;

c) O disposto nos artigos 5.0,4ô.0 e 47.o da Lei n.o 512007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da

Atívidade Física e do Desporto, na sua redação atual;

d) Que nos termos da alínea u) do n.0 1 do artigo 330 do citado diplorna legal compete, de igual

modo, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse

municipal de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra;

e) O Decreto-Lei n.o 27U2009, de 1 de outubro, na sua redaSo atual, que estabelece o regime dos

contratos-programa de desenvolvimento desportivo condiciona a atribuição de apoios financeiros,

materiais e logísticos, bem como de patrocínios desporlivos por parte das autarquias locais, à

celebração de contratos-programa de desenvolvimento desportivo;

f) O reconhecimento, pela Câmara Municipal de Montijo, da importância da prática de atividades

desportivas para a saúde física, mental e social e bem-estar dos indÍvíduos e comunidades, e que

se tem traduzido na concretização de uma sólida política de promoção do desporto em estreita

articulação e proximidade com os clubes despoúivos e com os praticantes das diversas

modalidades desportivas com especial incidência na população mais jovem;

g) Que a criaçã0, melhoria ou requalificaçâo de instalações destinadas à prática do desporto

contribuirá fortemente para digniÍicar, motivar e aumentar o interesse pela prática do desporto;
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h) Que o Juventude Futebol Clube Sarilhense, com sede na Praça da República, no27, na Freguesia

de Sarilhos Grandes, é uma pessoa coletiva de direito privado com natureza associativa e sem

fins lucrativos, constitulda em 1953;

i) Que desde o Íinalde 2019, e por sentença do tribunal, o Juventude Futebol Clube Sarilhense é

usuírutuário de uma área de 16,428 m2 (dessásseis mil, quatrocentos e vinte e oito metros

quadrados) que inclui campo de fulebol, estruturas de apoio - bancada, balneários, bar, duas

casas de habitaçã0, garagem, bilheteira, casa dos contadores de eletricidade e água e telheiros,

bem como o logradouro adjacente onde se incluem os acessos desde os arruamentos públicos

conÍinantes até ao recinto desportivo e às edificações e área do parque de estacionamento lateral.

0 usufruto agora constituído é vitalício, inalienável e abrange exclusivamente a área do predio

misto denominado Quinta da Facada sito em Sarilhos Grandes, freguesia de Sarilhos Grandes,

concelho do Montijo, descrito na Conservatória do RegÍsto Predial do Montijo sob o n.0 1669 da

freguesia de Sarilhos Grandes e escrito na mahiz sob o artigo predial rústico 23 da secção D da

mesma freguesia, não havendo coincidência entre a área de constituição do usufruto e o artigo

urbano n.o 37 do mesmo prédio;

j) Que a associação concelhia, tem como objeto social a promoção da educação Íísica e de todos os

desportos em geral, e também, a promoçâo da cultura, conforme refere o artigo 2.0 dos seus

estatutos;

k) Que o Juventude Futebol Clube Sarilhense se propõe colocar à disposição deste município bem

como das instituições escolares, gratuitamente, as suas inslalações desportivas para a realização

de eventos de âmbito desportivo, recreativo e cultural, com interesse municipal;

l) Que a entidade associativa apresentou candidatura ao Programa de Reabilitação de lnstalações

Desportivas (PRID 2020) destinado a Clubes e Associações desportivas de Base Local, cujos

estatutos incluam o fomento e a prática de atividades desportivas e que demonstrem ser

constituldos sob a forma de associação sem fins lucrativos, nos termos gerais de direito, com o

objetivo de contribuir para a modernizaçâo e reabilitaçâo de instalações desportivas ao serviço

das populações;

m) Que na sequência da proposta n,0 78212020, na reunião de 19 de fevereiro a Câmara Municipal de

Montijo deliberou aprovar a atribuição de um apoio Íìnanceiro no valor máximo de 50,000,00€

(cinquenta mil euros), destinado à execução da obra de 'bolocação de urn piso em relva sintética"

/
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na instalação da associaçâo, caso a candidatura a apresentar até ao dia 20 de fevereiro de 2020

tivesse o resultado de aprovada;

n) Que a candidalura através do lnslituto Português do Desporto e Juventude, LP, (IPDJ) foi objeto

de aprovação para financiamento com uma comparticipação de 35.000,00€ (trinta e cinco mil

euros), destinada à "colocaçâo de um piso em relva sintética" no campo de futebol 1 1;

o) Que o Juventude Futebol Clube Sarilhense, em conformidade com os artigos 11.0 e 12,0 do

Decreto-Lei n! 27312009 de 1 de outubro, na sua redação atual, apresentou uma candidatura a

apoio financeiros para a seguinte finalidade: "melhoramento de instalaçôes desportivas',

nomeadamente a colocação de um piso de relva sintética no Campo de 11, a construção de um

campo de futebol 5 em relva sintética e de restauro dos balneárioS;

p) Que o Juventude Futebol Clube Sarilhense pretende promover e desenvolver a partir da época

desportiva 202112022 um conjunto de iniciativas pontuais e regulares desportivas, sociais e

culturais, designadamente criar um projeto de escola de futebol; constituir equipas de formação a

competir nos campeonatos da AFS; criar uma seção de ciclismo; ptoporcionar condiçÕes para a

prática do padel; criar um espaço de lazer no equipamento desportivo; fomentar a participação em

lorneios na modalidade de futebol; promover intercâmbios desportivos com outras escolas e criar

um programa de férias desportivas

É cebbrado livremente, de boa-fé e reciprocamente aceite, o presente contrato-programa de

desenvolvimento desportivo, nos termos do Decreto-Lei n,o 273120W, de 1 de outubro, na sua redaçâo

atual, entre:

MUNICÍP|O DE MONTIJO, pessoa coletiva de direito público e regime administrativo, de população e

tenitório com o número de identificação Íiscal 502 834 846 e sede na Rua Manuel Neves Nunes de

Almeida, 2870-352 na União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, Concelho de Montijo, neste ato

representado pelo Presidente da respetiva Câmara Municipal, Eng.o Nuno Canta, que outorga nessa

qualidade e com poderes para o ato, doravante designado por pdmeiro outorgante;

E;

t
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JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE SARILHENSE, pessoa coletiva de direito privado e lipo associativo, com

o número de identiÍicação ÍÌscal 501 168 524, com sede social na Praça da República , n027, na Junta de

Freguesia de Sarilhos Grandes, Concelho de Montijo, devidamente representado para os Íins e efeitos

deste Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo pelo Presidente da Direçã0, Sr. Tiago Manuel

Matos da Costa Fernandes, doravante designado por segundo outorgante;

O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo Íege-se pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

(Objeto e fins do contrato)

0 presente conhato-programa de desenvolvimento desportivo destina-se a regular a akibuição de uma

comparlicipação Íinanceira, para as despesas com o "melhoramento de instalações desportivas",

nomeadamente a colocação de um píso de relva sintética no Campo de 11, a construção de um campo de

futebol 5 em relva sintética,

Cláusula Segunda

(Duração do contrato)

O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo tem início na data da sua publicitação

conforme o previsto nos artigos 560 do anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, e no que respeita à

execução do programa de desenvolvimento desportivo, a mesma termina em 30 de junho de 2021,

Cláusula Terceira

(Regime do apoio financeiro e plano de pagamentos)

1, Para a execução do Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo Juventude Futebol

Clube Sarilhense, a Câmara Municipal de Montijo concede um apoio financeiro no valor máximo de

€100,000,00 (cem mil euros),

2. O apoio financeiro referido no número anterior, obedecerá ao seguinte plano de pagamentos:

4
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a) Primeira Prestação no montante de €50.000,00, (cinquenta mil euros) conespondente a 50%

do valor global, até dezembro de 2020;

b) Segunda Prestação no montante de €50.000,00 (cinquenta mil euros) conespondente a 50%

do valor global, durante o primeiro trimestre de 2021 e após entrega dos comprovativos de

despesas.

3. Caso o custo efetivo do programa de desenvolvimento desportivo se revelar inferior ao custo de

referência indicado no n,0 1 da presente cláusula, a comparticipação Íinanceira a atribuir à associaçâo

concelhia sem Íins lucrativos poderá ser reduzida pela Município, aplicando-se ao custo efetivo do

programa de desenvolvimento despoúivo a percentagem de 50% dos custos elegiveis apresentados,

4. Caso haja lugar à revisão da comparticipação financeira nos termos dos números anteriores, o

Juventude Futebol Clube Sarilhense obriga-se a devolver ao MunicÍpio de Montijo o montanle

resultante do diferencial entre as verbas já enlregues ao abrigo do presente contrato e a

compadicipação fl nanceira apurada,

Cláusula Quamta

(Revlsão do contrato)

A revisão ou cessação do presente contrato aplica-se o regirne juridico aplicável, designadamente, o

disposto nos artigos 21,o e 26.0 do Decreto-Lei no 273120Q9, de 1 de outubro, na sua redação atual,

Gláusula Quinta

(Obrigações do primeiro outorgante)

1, O primeiro outorgante obriga-se a:

a) Financiar no montante de €100,000,00 (cem mil euros), referente ao "melhoramento de instalaçÕes

desportívas), nomeadamente a colocação de um piso de relva sintética no Campo de 11, a

construção de um campo de futebol 5 em relva sintética;

b) Proceder ao pagamento da verba, de acordo com o n.o 2 da cláusula terceira;

c) Disponibilizar técnico habilitado para o acompanhamento da obra, através dos serviços da DOSUA;

5
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d) Fiscalizar a execução do presente contrato-programa, recorrendo a todos os procedimentos

administrativos adequados para este Íim, nomeadamente através da realização de inspeções,

inqueritos adequados para este Íim, nomeadamente através da realização de inspeçoes, inquéritos

e sindicâncias ou determinando a realização de auditoria(s) por entidade externa;

Gláusula Quinta

(Obrigações do segundo outorgante)

2. O segundo outorgante compromete-se a:

a) afetar os montantes disponibilizados através do presente contrato-programa exclusivamente às

fìnalidades para as quais foram atribuÍdos, sob pena de devolução integral das importâncias paga

pela Câmara Municipal de Montijo;

b) nos termos do ponto 3 do artigo 6.0 do Decreto-Lei n.0 27312009, de 01 de outubro, alterado pelas

Leis7412013, de 6 de setembro, e 10112017, de 28 de agosto e Decreto-Lei N,o 41/2019 de 26 de

março, apresentar antes do início da época desportiva, um centro de resultados exclusivo dos

proveitos referentes aos apoios concedidos e aos respetivos custos associados;

c) apresentar e entregar à Primeira Outorgante, no prazo constante da allnea anterior, os

documentos de prestaçâo de contas, designadamente o relatório de atividades e o balanço

legalmente exigido, que se reportem e digam respeito ao periodo de execução do presente

contrato;

d) obrigatoriedade do envio de documentação demonslrativa da aplicabilidade do apoio financeiro

concedido pela Segunda Outorgante;

e) Publicitar nos seus processos de comunicação uma referência ao "apoio da Câmara Municipal de

Montijo" e sempre que possível reproduzir o logotipo da CMM, respeitando as normas gráÍicas

associadas à sua utilização;

f) Mediante comunicação do MunicÍpio de Montijo, integrar nas atividades de âmbito federado,

recreativo, lúdico e lazer, de forma gratuita, jovens em situação de insuficiência económica.

g) lnformar o primeiro outorgante das atividades desportivas e /ou culturais que queiram realizar para

constar na agenda municipal impressa e online, site da Câmara Municipal de Montijo e redes

sociais com um mlnimo de dois meses de antecedência;
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h) Participar ativamente nas açôes de promoção desportiva implementadas pela autarquia,

mobilizando os seus praticanles desportivos para as atividades de demonstração e convlvio junto

da população do Concelho de Montijo;

i) Ceder o(s) reÍerido(s) equipamento(s) ao Municipio de Montijo, com vista à sua utilização em

eventos desportivos, da iniciativa ou apoiados pela Câmara Municipal de Montijo, por acordo entre

as partes;

Cláusula Sexta

(Acompanhamento e controto da execução do Contrato.Programa de Desenvolvimento Desportivo)

O Município de Montijo Íiscalizará a execução do presente contrato-programa podendo realizar, para o

efeito, inspeções e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria por uma entidade externa

conforme o disposto no n.0 4 do artigo 17,0, conjugado com o artigo 19,0 do DLno 27312009, de 1 de

outubro, na sua redaçfu atual,

Gláusula Sétima

(Resolução de litígios)

'1, Os litlgios emergentes da execução do presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo são

resolvidos por acordo de ambas as partes,

2, Na impossibilidade de acordo, são os mesmos submeüdos a arbitragem,

3, Da decisão arbitral cabe recurco nos termos legais.

Cláusula Oitava

(Reglme aplicável)

Em tudo o que não esliver expressamente estipulado e regulado no presente contrato, mostrando-se

omisso no respetivo clausulado, aplicarn-se as disposições constantes do regime iurídico dos contratos-

programa de desenvolvimento desportivo, aprovado e definido pelo Decreto-Lei n,o 27312009, de 1 de

outubro, na sua redação alual,

'l
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Cláusula Nona

(Publicitação)

0 presente contrato produz efeitos a partir da data da sua publicitação conforme o previsto nos aftigos 560

do anexo lda LeÍ n.o7512013, de 12 de setembro e o n.o 1 do artigo 270d0 Decreto-Lei no 27312009, de 1

de outubro, nas suas redações atuais.

Feito e asslnado em Montilo, aos.ìíì dias do mês do O'È, {.cn de 2020, de boa-fé, Íicando cada uma

das partes com um exemplar de igual valor e teor probatório.

0 Primeiro Outorgante

O Presidente da Câmara Municipal de Montijo

Nuno Miguel Ribeiro Caramujo Canta

0 Segundo Outorgante,

0 Presidente do Juventude Futebol Clube Sarilhense

*/,,

fl

Tiago Fernandes
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sERVtÇO DE FTNANÇAS DE MONTTJO

SFUAçÃO TRTBUTÁRn (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 177"-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 6o do D.L. n.o 11412007 de 19 de Abril.

TDENTTFtCAçÃO

NOME: JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE SARILHENSE

NIF: 501168524

Por ter sido autorizada a sua consulta pelo contribuinte acima identiÍìcado, mediante a declaração de 17 de Outubro

de 2016, é disponibilizada a presente inÍormação, 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

tË"".rt-JJ,t
(Fernanda Maria Silvestre Cabrita)

Nos seus contatos com a administração fiscal, por íavor, mencione sempre o nome, a referência do documento, o NIF e o domicílio fiscal

R. COMANDANTE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 48.C,2870.264 MONTIJO Tel:212306860 Fax:212306888

www.portaldaslìnancas.gov.pt
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CENTRO DISTRITAL DE SETÚBAL
PRAçA DA REPÚBLICA

29OO-587 SETÚBAL

DECLARAçÃO
Nome da entidade contribuinte JUVENTUDE FUTEBOL
CLUBE SARILHENSE

Firma/Denominação JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE
SARILHENSE

JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE SARILHENSE
PRAÇA LIBERDADE N 27
SARILHOS GRANDES
287 0-526 SARILHOS GRANDES

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de ldentlflcação - 200í7159599

Código de VeriÍicação - TL9R9LSBEUS2TJR

Para veriÍicar a autenticidade desta declaragão aceda à
Segurança Social Direta, no menu 'CONTA
CoRRENTE-SITUAçÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de ldentiÍÌcação e o Código de Veriíicação acima
indicados.
Verifique se o documento obtido conesponde a esta
declaraÉo.

N.o de ldentificação de Segurança Social 20017159599

N.o de ldentificação Fiscal 501168524

N.o da Declaração 0241867994SCD21

Data de emissão 2021-06-05

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a

Segurança Social.

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e

diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior

apuramento de dívidas.

A declaração é válida pelo prazo de 4 meses, contado a partir da data de emissão.

Artigo 208.o do Código dos
Regimes Contributiws,
aprovado pela Lei n.o
110f2U9, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada

N.os í e 3 do aíigo 82.o do
Decrelo Regulamentar n,o
1-4f201 1, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada

Atligo 84.o do Decreto
Regulamentar n.o 1-N201 1,

de 3 de janei,o, na sua
versão atualizada

A Diretora de Segurança Social

fro"rft["'
Luísa Ferreira Malhó

@
Mod. GC1/2021 - DGSS Pâs. 111

CENTRO DISTRITAL DE SETÚBAL . PRAçA DA REPÚBL|CA. 2900.587 SETIIBÃL
Fax: 300 513 600 . m.seg-social.pt





GAV juntar ao pendente
onde consta o pedido do
envio do relatório.

A Vereadora
Sara Ferreira
24-05-202L

Câmara Municipal do Montijo

Sra. Vereadora Sara Ferreira

Montijo,13 de maio de202t
Sr. Presidente da CMM.
GAV cópia.

A Vereadora
Sara Ferreira
27-O5-202L

Exma. Sra. Vereadora,

Na sequência do email rececionado no passado dia 19 de abril, serve o presente para enviar a

informação solicitada, designadamente relatório sobre o desenvolvimento do projeto

desportivo, a saber:

O Juventude Futebol Clube Sarilhense, pessoa coletiva de díreito privado .om natureza

associativo sem fins lucrativos, sedeado na freguesla de Sarilhos Grandes com dala de fundação

de 1953, tem ao longo dos anos promovido atividades desportivas e culturais com grande relevo

na prática desportiva, sendo que atravessou alguns constrangimentos ao longo dos anos, para

os guais sempre tentou encontrar respostas, sendo que no final de 2019 conseguiu alcançar o

objetivo maior da resolução do título de usufrutuário vitalÍcio sobre o local onde se encontram

implantadas as infra estruturas desportivas do Juventude Futebol Clube Sarilherre.

Nessa sequência e com o objetivo de revitalizar, requalificar e retomar a atividade desportiva

regular na freguesia de Sarilhos pela mão do Juventude Futebol Clube Sarilherse, encetou o

clube diversas diligências que tornassem possível a concretização do sonho de aprofundar e

ampliar a promoção do desporto, o que passaria inevitavelmente pela requalificação das

instalações desportivas existentes.

Contudo, dada as contÍngências inerentes às associações sem fins lucrativos, não poderia o

Juventude Futebol Clube Sarilhense trilhar este caminho sem o apoio Jos parceiros

institucionais, pelo que em 2019 apresentámos junto da Câmara Municipal do lúontijo o nosso

projeto desportivo e em boa hora firmámos uma parceria que permitiu a concretização deste

projeto, agradecendo desde já todo o apoio que tem sido prestado pela Câmara Municipal do

Montijo, sem o qual tornar-se-ia impossÍvel de realizar.



Nessa sequência, apresentámos uma candidatura ao Programa de ReabilÍtação de lnstalações

Desportivas (PRID), do lnstituto Português do Desporto e Juventude, em que a Câmara

Municipal do Mont'ljo foi parceria, sustentando a candidatura com a atribuição de um apoio

financeiro no montante de 50.000,00€, caso a candidatura ao IPDJ viesse a ser aprovada e

validada, o que se veio a verificar, tendo o Juventude Futebol Clube Sarilhense recebido por

parte do IPDJ 35.000,00€ de apoio, sendo que na presenta data o clube recebeu 27.000,00€, da

verba total.

Posteriormente e com vista ao seguimento do desenvolvimento das obras, celebrámos com a

Câmara Municipal do Montijo, contrato programa de desenvolvimento desportivo, com um

fi nanciamento total de 100.000,00€.

As aplicações destas verbas destinavam-se exclusivamente ao apoio para os trabalhos dos

campos de futebol de 5 e de 11,

O plano de trabalhos iniciou-se em dezembro de 2020 e tinha uma previsão de execução de 6

meses.

Temos a referir que o desenvolvimento dos trabalhos sofreu impactos com a circunstância

decorrente da pandemia por covid-l9, que gerou alguns atrasos na execução da obra, ainda

assim fomos sempre promovendo intervenções e prevemos concluir a ímplantação dos campos

de futebol de 5 e 11 no mês de agosto.

Paralelamente a estas intervenções, o clube tem igualmente desenvolvido as restantes

operações ao nível da requalificaçâo dos equipamentos de apoio existentes, bem como

construção de quatro campos de padel e infraestruturas de apoio ao desenvolvimento da prática

desportiva.

De forma sintética apresentamos as diversas etapasfases da obra, em termos globais:

1-. Escavações e terraplanagem dos campos de futebol e de padel

2. Trabalhos de construção dos balneários de apoio aos campos de padel

3, Trabalhos preparatórios para a colocação dos expressores de água e de

eletríficação dos campos de futebol e padel



4. lnstalação da rede de esgotos e saneamento dos balneários de apoio às atividades

desportivas

5. Trabalho de remoção do telhado da área da restauração

6. Remodelação da infraestrutura da área da restauração

7. Demolíção da estrutura de apoio à atividade desportiva, secretaria Co clube e loja

de apoio à venda de material desportivo

8. Limpeza do espaço envolvente

9. Restauro da habitação para a família social

10. Colocação da estrutura elétrica do campo de futebol 5 e 11

11. Colocação da estrutura elétrica dos campos de padel

12. Colocação da estrutura elétrica dos balneários

13. Colocação da estrutura elétrica da área da restauração

14. Colocação dos campos de padel

15. Colocação do piso de relva sintética no campo de futebol 5 e 11

16. Arruamentos e estacionamento

17. Colocação de vedação

18. Execução dos trabalhos nos balneários

19. Execução dos trabalhos no snack/bar

Ao nÍvel do investimento já executado apresentamos os seguintes itens:

Valores dos orçamentados - montante total do projeto 518.385,78€ :

1. Colocação de um piso de relva sintética no Campo de 5 e 11 (€162.t-O4,781;

2. Construção de 4 campos de padel l€L27.24O,OO\;

3. Eletrificação dos campos de futebol (51.00O00);

4. Remodelação do espaço de restauração (€23.000,00);

5. Remodelação de toda a estrutura de apoío l€92.567,0O1;

6. Construção de uma vedação do espaço (€38.12400);

7. Furo de captação de água (€13750,00)

8. Remodelação da casa social (€ 10.000,001

Pagamentos efetuados/executados - valor total na presente data 294.229,78€:

1. Colocação de um piso de relva sintética no Campo de 11 e de 5 (€162.7O4,781;

2. Construção de 4 campos de padel l€97.240,001;



3. Remodelação do espaço de restauração (€13.000,00);

5. Rede de esgotos e saneamento (€3.50O00);

6. Remodelação da casa social (€10.000,00)

7. Furo de captação de água (€7.785,00).

Relativamente ao apoio atribuído pela Câmara Municipal de Montijo, no valor total de

15O.OO0,OO€ e para apoio às intervenções nos campos de futebol de 5 e de 11, informo que já

procedemos ao pagamento do valor integral dos trabalhos, no montante de 162.704,78 €, que

corresponde ao valor orçamentado na proposta de orçamento n.e 5T202093.4, conforme

documentos que se junta em anexo; fatura n.e 1 2000/000023, recibo n,e 13 20OO/000O27,

fatura 1 2100/000002, e recibo 13 2100/000003.

Dado o valor de investimento total previsto no âmbíto do desenvolvimento do projeto

desportivo, que ronda cerca de quinhentos mil euros, considerando os apoios que nos foram

atribuídos, que agradecemos desde já, mas tendo em conte que a associação desportiva subsiste

apenas da quotização e do aluguer das instalações da sede do clube, estamos neste momento

com dificuldade em conseguir encontrar soluções que permitam a conclusão do projeto no que

respeita aos melhoramentos das zonas envolventes.

O nosso projeto é ambicioso e irá certamente fazer a diferença na oferta desportiva da freguesia

e do concelho pelo apelamos à avaliação por parte de V.Exa. para um reforço de apoio

financeiro, no montante de 50 000,00€ para que seja possível terminar a implantação da

eletricidade nos campos de futebol de 5 e 11, pois a rede terá de ser colocada de raiz, uma vez

que a existente não tinha condições para suportar os novos postos de iluminação.

Pelo exposto, apelamos uma vez mais ao apoio por parte da Câmara Municipaldo Montijo para

que seja possível concretizar o projeto e finalizar o processo, uma vez que o Juventude Futebol

Clube Sarilhense atesta que possui o restante valor financeiro em falta para a conclusão de toda

a obra.

O Presidente da Direção,

|'t
í:,
i.lr
'::t
L-n

F

+

,.llr

r. -u

ri

*y



Èdbo No 13 2100/000008

Orlgln!lÈlira Bicho Sociedado Unlpessoal Lda
Rua Franclsco Rlbêlro NF3 Sâo João de Caparlca
Costã de Câparlc.
2825-485
6ntr. rlo PT515270lrtE
Ttl.:
Far.3

V/ ReferÊncla.l

Juventude Futebol Clube 5à rllherse

PÍàçô dô Llberdade, No2l

Srrllhos Grund!s

2870-50.1 S.rllho6 Grrndcs
D!t! d€ Énbilor 2021-04-05

Gol*ano PT5o1168524
Dos Emltldo pon Luls Blcho

Emltldo por programa certlÍlcndo no 1 54/AT, E5tË documanto nto.€rvê dc Ílturu

Recebemog de V, E:fa a lmportâncla de 3 78oroo G

Trâr rnll c rGtacGnto. c oltant Eurot

relatlrc aos docum€nbs abalp descdbs, llquldador da eegulnte brma

Fa.tÌr-rrd iã*,i*lç-

Ret,: 0,00 €

fl ,"r*" - r*rr.çÕ Vlglr.12.lll' - Ucrdúr Mlt olab snlü UíFrd rnr

Totrl

Plglna Íro 'll1

3 780100 c



r

Rodbo lf 13 2100/000003

OrlglnalItlira Blcho Soclcdade Unlpceroal Lda
Rua Franclsco Rlbelro NF3 São toão de Caparlca
Costa de Caparlca
2825-485

Contr.no PTs15270148
T€1.!

F x.t Juventude Futebol Clube Sa rllhense

Prrçâ dr Llbardâdc, il021

S..llhos Grandei

2870-504 SrÍllhos GÍandos

contnno PT501168524
Ditr d. Eml3rto: 202 1-03-18

Emltldo por progrrma certlílcldo no 154/AT, Est€ documento nlô seÍvê de íaturs

Recebemos de V, Efs a lmporlânda de 50 ooo,oo c
Clnqucntr mll Euroc

relatlm aoe documenlos abalrc describs, llquldadoe da segulnle íorma

€
Ret,:0,00€ RcÍcrtncla:

Totrl 50 0oo,oo c

E T.Tlototr. f!cüÍ*DV.&Oí.12í17-Uffilrdo. Mh.EldË SodúóUdpú.od LÉ
Rlgha no í/1



Falura No I
llira Blcho Sociedade Uniperroal Lde
Rua Franclsco Rlbelm NF3 5ão João de Caparlca
Costa de Cãparlcã
2825-485
Crpltll Satrl o,()o e, H.tr{cutrda D C,R,C. d.(o) , Sob o n,

Conta no PTs15270f48
Tcl.:
Frx! Juvsntude Futebol Clubc SrrllÌErr€

Praça da Llberdade, No21

Sarllhos Grandes
2870-504 Sarllhos Grandes
Go.tÉ no PT501168524

D.te d. Círl$to: 202 I -03- tg I 5:33
Dat. dG V.ndn nto! Z0Z l -03-lI

çgndlÉaa Paorrn ntor

Vcndcdon
Ooc. E {tldo poÍ: Luls ãlcho

V/ R.t.rtnclr:
BANKINTER IBAN: PT50 0269 0!t0 0020 0559 6362 7

Ìtu-Pm$rdo por pDgnmr cêÍütlcldo n0 tílAT

Verba rcfcrente ao montrnte
acordado na Proposta

50 000,00 € 1 0% 0% 0% 5% €

No 5T202093.4, óe7 de outubro de
2020,

Trxr lncldând! Y.lortVA
6% 50 000,00 € 3 000,00 €

Loc.l Crrga
Ruà Frãnclsco Rlbelro NF3 Süo Joto de Crpürlcs
Costa de Cãpârlca
2825-485
Drt. / Hor| Cü!. 20?l-03-18 15132:05

tilodo Prgtrnrrio

ilodo Erp.dlçlo

Locel Drxrrgl
Praçà d. Llbcrdrdê, N021

Srrllhos Grandes
287 0 -504 Srrllhos Grànde'
Vlrtlr!

\'' so ooo,oo c
0,00 €

cnÉolro acnlcoua IEANr prso oo4s 6422 4031 6800 6111 I
fl a"r.*"- rrürrçrv.2íml.1Zl.''. Uoqd.do. MlrâBlctpsd.Òdrudp6.d LÕ

Rloilíìa no 1/'l





R.dto l{o 13

Mlra Blcho Soclcdadc Unlporroal Lda

Rul Frànclsco Rlbelro NF3 S8o João de Caparlca
Coeta de Crparlc.
282s-485

Contr.ns PT5l52t0l48
Ìrl.:
ItÉI Juventude Futebol Clube Sarllhense

Orlllnrl

P nç! dr Llblrdrd., N 02 1

Srrllhor Gr!ndrs

D.tf d. EmlÉlo! 2020.t2-29 2870-SO4 Srrllhoe Grrndec

cotÌtGn! PÌ501tó8524
Ooc. EÌt{tldo Fon Lulr BÍcho

Emltldo porprogÌúmr ccÉlncrdo no t54/Aï, ErÈe documento nto rcryc dêírtuE

Recebomos de V. Etô a lmportâncla de 6 2o9íO c
5çlr mll c duzrntor e nove Euror q ratcntr Ccnümot

relaüva aoa documontos abalp dercrltoc,llquldador da sogulnlo lbrma

Frhlru

Ret.: 0100 € V/ ReÍerênclar

109

6 2O9r7O C

tr ÍrTtdh.ar ' FGt,í.çr vãr20,1.12117 -Uürlú r lrkr üúq SodrÔú UÍdFoo.l I'd.

Totrl

Ëgha n' 1/l



R*llc tlr 13 2000/000027

Orlílnrlllln Blcho Socledada Unlpororl ldr
Rua Fanclsco Rlbelro llHt São Joto dr Caprrlor
Cosb dc Caparlcâ
2t25-{85

Í.1,r
lrr.l Iuvcntude Futcbol cluba sadlhamc

Pngr dt Llbrrdld., Ncl I

S!rllhor Cl!ndlr

Drtr d.lntrlor 2020.Í2.2! 2E70'604 Srrllhor Gnndo.

Oaìtr.tl. PT501168524
ttoa HtHo porr Lu13 Blcho

rmltfdo por pÍpgnm! crÌünc.do nc tS4lAÌ , Ert. doÊum.nto nlo rrÍr. d! Ílturr

Rrmbemos ds V Efr a lmporlândr de 10! 49ú'o! C

Canto a trlr mll . qurtrocrlltor a noyant I slnce luroa a clto Grnümor

relslha aoo documcnbr rbalp doaorlbc,llquldador da rrgulnb Íomc

Rct.: 0100 € V/ RÊfsrân6la:

lot a9t,oE c

fl t.t *r. t úrqfl6v.,'''.lllzrr.Uordrôrltnldpfd.-òUÍür.ldfô

Íotal

Fúglna n! l/1



Fatwa No 1 2000/000023
OrlglnalMlra Blcho Socledade Unlpocooel Lda

Rua Franclsco R,lbelro NR S5o João de Caparlca
Costa de Caparlcâ
282S-48S
C.plbl Soclil0,00 C, l,hblodldr n C,R,c. dÊ(o) , sob o n.

contr. no PTslS270f48
?cl.r

rlxr Jw.ntudC Futcbol clubc Sarllhcnrc

Praça da Llberdade. No21

D.tr dr Bíl$lor 2020- lZ-23 t9 ill
Oltr d! V.ndrnrntoi Z0 Z0-l 2-23

cordlgüat PrgrÌlt.nto:

Y.ard.dor:
Doç lmltHo pon Lüg &olto

v/ R.t.?€ndrt
oANKINÌER IBANr PT50 0269 0ll0 0020 0559 6362 7

Sarllhos Grandes
2870-504 Sarllhos Grandei
Contr,lf PT50116852{

bkPl-Pru6r'r!.ro por progÉma ccnlnêdo no 154/AT

Vcrba refercnte ao montante dc
adjudlc!ção doe babalhos

103 495,08 € I 0|?6 Ooh O%D 6Vo 103 495,08 €

e reforço dc slnal, segundo a
Propostr NoST202093.4, dè

7 de outubro de 2020.

Trx! lncHanch vrlorlvA
6% 103 495,0E C 6 209,70 C

Local €rrlr
Ruá Froncl!co Rlbelro í{F3 Sto João de Crp!íc!
costa dc crprrlcâ
2825-.t85
Drtr / HoÍ! Crrlr 2020.12-23 19t16:13

tlodo ?.gËmüto

Ítlodo lrndlçlo

Ltictl O.ãltr
Prrç! d. Llblrdldc, N021

Srrllhor Grlnd.3
2870-504 Sârllhôt G rrnde!
Yl.tu1l

103 495,08 C

0,00 €

620 OC

ú097úrrcc

cRÉDIÌo rcntcot-l IBAN; prso oo15 6122 4o3l 6800 61tl I

@ rt .*t. r.clr*É V2ooo.l,lllift. ljqrdrô r Mhddplod.â Udr-Ei Ul
RlghÉ ne í/1
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á SP9-RÍSïECH é uma emoresa de servloo oompleto,

OÍerecemos ainda uma ampla gama de soluções na estruturação de qualquer

lnstalação desportlva, indepondentemente da fase em que o seu proJectc se encontre,

desde o projecto, passando pelo llcenciamenlo, até à sua construçãc e ediÍicação,

Estando assim preparados para coresponder a todas as sollcitações ou nec€ssldades

especificas face ao mesmo, tanto no fabrlco do equlpamento e sua instalação,

pensando mesmo na conceção e delineamonto estratégico, e até mesmo contribuindo

na atlvação e dlnamização do clube.

A SPORTSTECH está prosenle no mercado Portuguës, como também se encontra

disponÍvel para delinoar e implementar projetos fora do âmbito naçional, procurando

uma internaclonallzação sustentada.

Em Portugalcontiamos Já com vários servlços efetuadas:

t Padel lndoor Conolos (Almada)

: Padelmode(Verdlzela)

. My ConÍer Sporls & Wellness (Faro)

. usôon sporls cluô (slntm)

o Wo Padol (Colmbn)

t lP7 Padel lndoor Padel (Êvon)

, Hello Padel(Llsboa)

. QIT- Çlube lntornaclonaldo Ténls (Lisboa)

. Centro de Ténis e Padal de Coruche (Coruche)

r SPÁRKS- Tennls Park Palmela (Palmela)

r 8esÍ Lane Padel (Selxal)

. Lusltano Glnâsio Clube (Évora)

. Ássoclação Desporllva, Recreaüva e CulturalVasco da Gama (Fátlna)

c PadelCampo Grande (Llsbaa)

. Ç M Anaiolos (Arralolos &Vlmielro)

t Mar Padel (Matosinhos)

t 2WnPadal (Avetro)

. Sao João Ténls e Padel (Llsboa)

. Quinta das Flores Padol (Loures)

. Academla Mllltar de Llsboa (Llsboa)
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14,50 € 10ã544,00 €

I 275,50€ ã551.00€

s10,00€ eal0.00€

6136,00 € í: 272,0Ae

1í'00,00 €

10€61,00 €

í 000,00 É

1,55 €

v9 I,00

m2 7072,00

m2 7072,N

un 2,00

uÍr 4,00

un 2,OO

de logo.

Fomeclmorlo o lnslslaçáo de uma t€le do solo anli'ervF da

í00 gÍJnìz J€ 6I preta p€Ímlavol à água,

Fomoclm6Íto 3 ln$t6lação de um Í€lvado slnÌállco vi8ândo o

úeatmenb da área dô Jogo e íalx86 lateÍals s d0 lopo @m

õluaoó arrliaàt, FÍ moú ãs um relvado slnlóllco TuÍígÍals

õ-àiãìo bt*m, àom mercação ds um campo paíÉ tut€bol 11

e com as traÍcaçóo8 para doio csmpos ds fut6bol 7, lncluhdo

câmâ 6 orchlmento gíanular rer,omondedo o homdogãdo
paã o tlpo {e campo de logo dospoíllvo €speclÍlcado'

Fom6ôlmerlo € lnstalagão de balkae de íutebol 11 Flxa om

Alumlnlo - gEC RED 1á0mm Mod UEFA / FIFA. O slstom8

está do sordo oom gs rÉqursltos UEFA, FIFA' FPF o EM

744.

Fomeclmer{o e lnstslaçËo balhâs ds íulobol 7 Amovlvels sm

Àiumìnü - sec nED 1á0mm Mod Eco, o slsioma esìá de

eórdo com os íoqussllos UEFA, FIFA, FPF e EM 748'

FoÍnooimorlo s lnElslsção de Í€de de pÍoteção púrs bolãs

com 384m2 para ootocàção na cabecalrs do campo do logos .

ãióuüoÀ 
"in 

lo da poülropllenodo 4mm ontÍançado ênlíe õl

DerÍEzondo ümã malha dE 100 x l00mm. A suslentagão da

iede é assogurada por m€Ìo dô l0 poslee melállcor
galvanÍzadcã com dm de allura melallzados e lacadoe à cor a

ãleger. lnclsl úumbadoros e erecuç6o do madços em belão
parã flxaçãt doa meemos so 8olo.

TÍsbâlhos Ê teÍÍaplanogem, nlvelamento e llmp€za da ároa
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NOTA: Ao valor aorese4tado acfesce ao valor a taxa de IVA l.eaal em vlaor

O serviço de fornecimento e lnstalação dos relvados sintétlcos dispÕem de período de

garentia de 2 anos.

A SPOR/STECH não se responsabllizará pelos danoè ou deterioração que pos$am

aparecer na$ lnstaÍações por qualquer motlvo que tenha a sua origan em causas

alheias à respetiva montagem e, portanto, não seJam imputáveis à SPORISTECH'

Após adJudlcação a SPORI$TECH tem dlsponibilidade em dar início aos trabalhos

num período compreendido entre os 60 a 90 dlas, e estima-se 3 meses de execução

dos reíeridos trabalhos.
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Qualquer modlficação ou ampliação da obra contratada será objeto de uma adenda ao

presente documento, com um novo orçamento, que ambas as partes terãr: de aceitar.

O presente orçamento tem a validade de trinta dìas a contar da date do envio do

mesmo.

Aos valores apresentados acresca IVA à taxa legal.
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