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MUNrCíP|O DO MONTUO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNÉO D82021rc6N3

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

PROPOSTA trt.. l\q*1ZOZt

ASSUNTO: Atribuição de Apoio Financeiro ao Ginásio Clube de Montijo com vista à

comparticipação da participação dos atletas Tomás Pinto e Bruno Catarino, no Campeonato

da Europa, na modalidade de Trampolins, em Sochi, Rússia.

Considerando que:

a) O Ginásio Clube de Montijo, pessoa coletiva de direito privado e tipo associativo com o

número de identificação fiscal 503 312 428, com sede social na Praceta Aldegalega S/N.0,

2870-239, na União das Freguesia de Montijo e Afonsoeiro, Concelho de Montijo, dirigiu à

Câmara Municipal um pedido de apoio financeiro destinado a comparticipar as despesas

com a participação dos atletas ïomás Pinto e Bruno Catarino, no Campeonato da Europa

de Trampolins;

b) O Ginásio Clube do Montijo, é uma associação desportiva sem fins lucrativos, filiada na

Federação Portuguesa de Ginástica e na Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal

que, fruto do excelente trabalho realizado no domínio da modalidade de Trampolins,

conseguiu com que dois dos seus atletas, Tomás Pinto e Bruno Catarino, representassem a

seleção Portuguesa no Campeonato da Europa, na modalidade de Trampolins, que se

realizou em Sochi, na Rússia, entre os dias 29 de abrile 1 de maio, do corrente ano;

c) A relevância da iniciativa e da respetiva participação em apreço, assim como, a importância

da formação desportiva dos jovens atletas e da representação e difusão a nível europeu da

instituição desportiva sediada no Concelho de Montijo;

Seguimento

Gab. Apoio à Vereadora Sara Ferreira: Para conhecimento

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

DAO/Publ icitação da proposta

Ebneira

Wtu
GCRP/Publicitaçâo no domínio do município

DGFP/Para conhecimento e seguimento

Montijo, 18 de junho de



MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂvnnn MUNIctPAL

REUNÉO DE2021th6t23

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

d) A atribuição do Município prevista na alínea f) do número 2, do artigo 23.0 do Anexo I à Lei

n.07512013, de 12 de setembro;

e) O disposto do artigo 14.0 do programa de apoio ao rendimento desportivo do Regulamento

de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo;

Considerando ainda que é da competência da Câmara Municipal nos termos da alínea u) do número

1, do artigo 33.0 do Anexo I à Lei n.o7512013, de 12 de setembro "apoiar atividades de natureza

social, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas

que contribuem para a promoção da saúde e prevenção das doenças",

PROPONHO:

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

Clube do Montijo no montante total de 1,030,00€ (mil e trinta euros) hansferindo a verba

financeira para a conta com o IBAN: PT50 0045 5461 4025 3961 7041 4 titulada pelo

Ginásio Clube de Montijo destinado à comparticipação das despesas com a estadia, a

alimentação e a inscrição dos atletas no Campeonato da Europa, na modalidade de

Trampolins, que se realizou em Sochi - Rússia, entre os dias 29 de abril e 1 de maio, do

corrente ano.

2. Que o apoio financeiro seja concedido através da rubrica orçamental n.0 06/04,07,01.99,

conforme informação de cabimento que se anexa;

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

Montijo, 18 de 2021



MUNTCTPTO DO MONTIfO
cÂunnn MuNrcrPAL

REUNIAO DE2021106123

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

3, Que a atribuição do referido apoio financeiro conste da relação a publicar anualmente no

site da Câmara Municipal do Montijo, nos termos do disposto no n,o 1 do artigo 4,0 da Lei n.0

6412013 de 27 de agosto.

4. Notificar o Ginásio Clube de Montijo da deliberação tomada.

DELTBERAÇÃo: Agz.rcla' ì"r uLirJLLruqrAod)0 .

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 deliberação de 25 de outubro de 7017, titulada
pela Proposta n." 02120'17.

olcÂrmua secRerÁRn o

Seguimento

Gab. Apoio à Vereadora Sara Ferreira:Paraconhecimento

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

, lSdejunho





z\Na6l01 rEsoLUÇAo N.o 4120,20 Í5 0Ê JÀlrEIRo DE 2021)

INEXO II
IilF0nqçÀo DE $Bn0[m

(a que se refere o n.o 2 do artigo 14.ô)

nsrroes

INTIDADE : CÀl,lAM UTJNICIPAÌ, DE l,í0ìttlJ0 (súsetor da Mninistração tocal) NII'5028348{6

Numero seEencial de cabimento : 2021 / 1105 Data do registo lLl : 2021106101

Observações do Docunento i

Fontes de linanciamento :

Receitas gerais

X Receitas proprias

!'inanciaimnto da UE

(e)

130,000,00 (€)

t€)

(ll
43.73 (|)

{r)

0utras Eontes l

ContraÇão de Enpréstiros

Tranferências no ânbito das A&r. túbiicas
tutrasr Identificação

(rl
(r)

$)

{€)

{e)

{e)

Classe 0

Classificação Orgânica r 06

CÌassificaÇão hmcionaÌ :

Classif icação Econónica

oRÇAlfiNTo m ANo 2021

DMSAo m fl'lruP,A, BIBLI0fËCÀ, JWEN1UDË S DESPoRT0

rilsnfl,rçÕEs sEM rrNs rucM?rì/6

Àno Corrente 2022

N.o Rubrica do Plano

04 070199

OUTROS

DXSCRITIVOITE},| VNoRES (€)

2A23 2024 Segintes

1

2

4

5

6=
j
8-

1+2

3- l4+5)

6-1

291.290,00

291.290,00

189.136, {3

108.153, 5?

1.030, 00

10't ,123, 57

29?. 290, 00

297 ,290,00

291.290,00

291.290,00

291.290,00

291,290,00

291.290,00

291.290,00

29? ,290, 00

291,290,00

297.290,00

297.290, 00

29?.290,00

297.290,00

291.294,04

291.29A,00

(1) Data do registo do cabimenlo reLativo à despesa en análise no sisterna infonrÉtico de apio à execução orçaÍental
Datar 2021/06/0i Núnero de iançamento no diário do orçarnento: 18658

outras observaçôes :

Proposta de Cabinento n," 2021/1105

Atribuiçào de apoio financeiro ao Ginásio CÌube de ltontijo para a corçarticipação de despsas coflÌ a estadia, alimentação e

inscrição dos atletas no CarpeonaLo da Europa da nodalidade de trarpolins

DECIÀR0 QUE À INFOR}flÇAO PRESTA0A COIHCiDE C0Ì'í 0S IIAPAS DA

EXECUçÃo oRçAr'rEMAr,,

Identif icação do Declarantel

None CRISTiM BAST0S CÂlltA

Cargo / função A Chefe da Divisáo de &stão I'inanceira e

Data t0>ffïb
-6,

0rçarcnto inicial
Reforços e créditos especiais/anulaqões
Dotação corrigida

relativo à despesa ern anáIise
Saldo Residual

vos/descativos

regislados
Dotaqão dispnível

Zàlninatura
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cEllrRo otsrRtrAl DE sEïl8 L

PRAçA DA REPÚBLIGA
29006g7 sFrúBAt

N.o de ldenüficação dê S6gu.ença Sodal 20017139438

N.o de ldentifcação Frscal 5ftXtí2428

N.o da Declârâçã o 024232817 ÂSolD21

Dale de €ÌÍlissão 2021-06{9

Dedaramm, que a enlidade acimâ iríenüficada bm a $h.ração contibuliva rcgularizada peranb a

Segurança Social.

Esta dedaração não ens[tui oomprovatiro de pagamento de conüibuições, nem de oubos valores e

diz respeito à situação mnbibutiva apurada aË à data de ernissão, não prejudicando o posterior

apuramenb de dÍvidas.

A declaraSo é válÍda pelo prao de 4 rneses, onbdo a partir da data de emissão.

A Diretora de Segurança Social

DEGLARAçÃO
l,lonre da enlirJade conhibuinb GINÁS|O CLUBE DE
MONTTJO

Finna/Denominação GtNÁslO CLUBE DE MONruO

t"o$lt
LuÍsa Feneina Malhó

GINÁsto GLUBE DE MoNruo
PRACETA AIDEAGÂI.EGA S N
MOÌ.|TUO
287G234 MONTUO

Elqnonbo pm rrerifi@ da anüenliddade da
OscUnçao:

l{Èrêm do ld.iltncag& - Z@t7t30lEt
Côdlgo .le Verlfica$o - GATUL9.|IG3LITC
Para rgifis á arbnüd.t* .l€€b Hragao aoda â
SagtrrtçE Soíld Dílr[E, rD nsrú tOiIfA
coRRFirÍEsnu çÃo cü{TRBt rRíA' e irroduze o
ll'flso do fbffiEgão € o Côdgo do Vèlifcagb ãcha8tb#.
Vefiqlle s o docurrmir ffi mtqonde a .erúr
dÉdraÉÒ.

Arúo X)go ú õ4glo.tu
eúrEs ffifufttü.,
qffi @ Lêi t'Lo
,íüì0lg Íh 16 &
enü?â.h
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Sqtvtço de Flmnçr dc MONTIJO - pUtq

CERTIDÃO

Fernanda Ìúria Sìlvestre Cúrit4 Chefe de Finançaq a exerìscr firyões no Serviço de Finanças de MONTUO.

CERïIFICA' face aos elemeffos disponíveis no sistcma inforrnfrico da Autoridade Tributária c Aduaneira (AT),
que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tcm a sua siaração tributriria regnlarizad4 nos tÊnnos do aÍigo 177"-A
c/ou n"s 5 c 12 do artigo 169, nmbos do Código de hocedimento e dc processo Tributrfoio (C"pï).
A presente certidão é váIida por três mcses e não constihi documento de quitação, nos termos dos nos 4 e 6 do
artigo 24o CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitad4 ernite-se apresenüe ceÍtifio 7 de Jrmho dEZOzl.

IDENTIFICÂçÃO

NOME: GINASIO CLUBE DE MONTIJO

NIF:503312428

Elemenbs pnvaldação
No Contribulnte: 503012428
Cód. Validação: SU(PWMKSQSKP f.-lt-rÂt4

OChefcdeFinmps"

( Femmda Mria Silveshe Cahita )
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Paa uaÍdar da í''úião aoed€ oo ebiürY-Fglda6frtenca8.gotr"pt, aÉlBoÊirn! e @\'Íf{irDc,' e introúa o rf de srülilints a códgo do ÉdaÉo eúEmencioudoa Verffq'ê qre o docümcnlo owocdrráFado â €sta csüdib.
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