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PROPOSTA N.O \ESzozt

ASSUNTO: lsenção de pagamento do valor de locação da Piscina Municipal Coberta do Montijo, a favor

do Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro,

Considerando que

a) O Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro, com sede social na Rua Cidade da Beira n079, na União das

Freguesias do Montijo e Afonsoeiro, Concelho de Montijo, solicitou à Câmara Municipal a cedência e

disponibilização da Piscina Municipal Coberta de Montijo, de julho de 2021 a junho de 2022, às segundas e

sextas-feiras, das 10h30 às 11h00, com vista à iniciação da nataçã0, assim como, contribuir para uma

resposta social e de qualidade de vida e de formação pessoal, desportiva e educativa a todas as crianças

inseridas no Centro de Acolhimento Temporário (CAT) - "Sol dos Meninos" da instituição sem fins lucrativos;

b) O Centro de Acolhimento Temporário (CAT) - "Sol dos Meninos", iniciou o seu funcionamento em junho de

1996, e que, é uma estrutura de acolhimento hansitório para onze crianças dos 0 aos 12 anos, onde, para

além de lhes ser proporcionado todos os cuidados básicos essenciais, é realizado pela equipa técnica, o

estudo e o diagnostico das suas situações e é deÍinida a solução tendencialmente mais adequada sempre em

articulação com os serviços envolvidos, num período que não deve ulhapassar os seis meses;

c) O Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro solicitou a cedência da Piscina Municipal Coberta do Montijo e a

respetiva isenção de pagamento das tarifas devidas à Câmara Municipal, emergentes da locação do supra

indicado espaço desportivo, as quais se previstas no artigo 11.0 da Tabela Municipal de Tarifas, com esteio e

fundamento no disposto no artigo 30 do Regulamento Municipal de Tarifas e, que totalizam o valor de €980,80

(novecentos e oitenta euros e oitenta cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal;

Seguimento
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d) A redação da alínea e)do número 2 do artigo 23.0 da Lei n,o 75/2013 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

município (...)";

e) A Câmara Municipal do Montijo dispoe de instalações adequadas à prática da natação e outras atividades

aquáticas em interior, nomeadamente a sua Piscina Municipal, com capacidade de complementar e promover

um salutar convívio a todas as crianças;

Considerando ainda, o estipulado no número 2 do artigo 4.0 do Regulamento Administrativo Municipal de Tarifas

em vigor, segundo o qual "por deliberação da Câmara Municipal de Montijo, devidamente Íundamentada, podem
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PROPONHO:

Que a Câmara Municipal delibere aprovar o pedido de isenção de pagamento de tarifas de utilização

apresentado pelo Centro Social de São Pedro do Afonsoeiro, relativo à locação da Piscina Municipal Coberta do

Montijo, no período compreendido entre julho de 2021 e junho do ano de 2022, com exceção do mês de agosto,

para as atividades aquáticas das crianças inseridas no Centro de Acolhimento Temporário (CAT) - "Sol dos

Meninos" da instituição sem fins lucrativos,

Seguimento
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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.
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