
MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂnannn MUNTcTPAL

REUNTÃO DE 2021tO7tO7

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

PROPOSTA N;17)0t2021

ASSUNTO:Atribuição de apoio financeiro à Banda Democrática2de Janeiro

Considerando que

a) A Banda Democrática 2 de janeiro, com sede social na Rua Almirante Cândido dos Reis,

na União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, é uma pessoa coletiva de direito

privado com natureza associativa e sem fins lucrativos, constituída em 1914, com

relevantes serviços prestados na área desportiva, mas também no âmbito cultural;

b) A associação concelhia dirigiu um pedido de apoio Íinanceiro pontual à Câmara

Municipal no sentido de solicitar apoio para fazer face às despesas tidas com o

desenvolvimento da modalidade de dança, considerando a necessidade existente da

intervenção ao nível do isolamento acústico da instalação, o reforço na limpeza e

higienização do espaço fruto da pandemia por covid-19 bem como com a representação

da sua delegação no Campeonato Nacional de Hip Hop, que se realizou em Maia, nos

passados dias 25 a27 dejunho do corrente ano;

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

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

nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal,

nos termos da alínea o), do n,0 1, do artigo 330, da Lein07512013, de 12 de setembro;

Seguimento:

GAV Sara Ferreira - Para conhecimento. A Vereadora,

Sara FerrelraDCBJD - Para conhecimento, arquivo e oficiar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

,2de de



MUNTCTPTO DO MONTUO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNTAO DE 2021107107

UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTUM. BIBLIOTECA. JUVENTUDE E DESPORTO

d) De acordo ainda com o disposto na alínea u), do mesmo número e artigo do anexo I da

Lei n.0 7512013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de

natureza social, cultural (...)ou outra de interesse para o Municipio;

e) 0 reconhecimento, pela Câmara Municipal de Montijo, da importância da prática de

atividades culturais para o bem-estar dos indivíduos e comunidades, e que se tem

traduzido na concretização de uma solida política de promoção da cultura em estreita

articulação e proximidade com as associações concelhias e com especial incidência na

população mais jovem;

0 No contexto da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2

e pela doença COVID-19, têm vindo a ser adotadas medidas para a prevençã0,

contenção e mitigação da transmissão da infeçã0, mantendo-se, contudo, a

necessidade, por razões de saúde pública, de se observar regras de ocupaçã0,

permanência e distanciamento físico, bem como regras de higiene, uma realidade que

tem sido bastante penalizadora para as associações sem fins lucrativos;

g) A relevância subjacente à instituição Banda Democrática 2 de Janeiro, que

continuamente desenvolve e promove atividade nas mais vadadas áreas, na

comunidade hâ 107 anos, contribuindo dessa forma para a formação e construção dos

valores montijenses;

PROPÕE.SE:

1. Que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição do apoio financeiro no montante de

7.500,00 à associação concelhia sem fins lucrativos designada por Banda Democrática 2 de

Seguimentor

GAV Sara Ferreira - Para conhecimento. A Vereadora,

Sara FerreiraDCBJD - Para conhecimento, arquivo e oficiar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

DGFP - Para conhecimento e pagamento

2de 2021



MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂunnn MuNrcrPAL

REUNTAO DE 2021107 t07

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

Janeiro, transferindo a verba financeira para a conta com o IBAN PT50 0079 0000 1602 0697

1026 6, titulada pelo Banda Democrática 2 de Janeiro, conforme documento em anexo;

2. Que o apoio financeiro seja concedido conforme informação de cabimento que se anexa;

3. Que a atribuição do presente apoio financeiro conste da relação a publicar anualmente no site

desta Autarquia, nos termos do disposto no n.0 1 do art,o 4 da Lei n.o 6412013 de 27 de

agosto;

4. Notificar a Banda Democrática 2 de Janeiro.

DELIBERAçÃO:
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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 delibenação de 25 de outubro de 2017, titulada

pela Proposta n." 0212017.

oacÂmRloR secRerÁnn

Seguimento:

GAV Sara Ferreira - Para conhecimento. A Vereadora,

Sara FerreiraDCBJD - Para conhecimento, arquivo e oÍiciar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

DGFP - Para conhecimento e pagamento.
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SEGURANçASOC|AI

Situação Gontributiva
Decreto-Lei no'11412O07, de í9 de abril

Nome/Denominação BANDA DEMOCRATICA 2
JANEIRO

Firma/Denominação BANDA DEMOCRATICA 2
JANEIRO

N.o de ldentiÍicação de Segurança Social 20003207071

N.o de ldentiÍicação Fiscal 50'1 í 518í 8

N.o do pedido 0228971784SCD21

Dala 0910212021

Gonsulta de Terceiros

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

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

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

Entidade que efetuou a consulta

Nome/Denominação
MUNICIPIO DO MONTIJO

N.o de ldentiÍlcação de Segurança Social
20005057161

Elêmentos para veriÍicação da autenticidade do
documento

Número de !dentlÍicação - 20003207071

Código de VeriÍcação . BYSEQPPQVBLSHZE

Para veÍiÍicar a autenticidad€ deste docum€nto aceda à
Segurança Social Dheta, no menu 'CONTA
CoRRENTE-SITUAçÃO CONTRIBUTIVA' e introduza o
Número de ldentiÍicação e o Código de Verificagão acima
indicados.
VeriÍique sê o documento obtido conesponde a esta
impressão.

No 3 do attigo 6"

No2doadigo6"eMldo
adigo 7"

sc-01-v01-2020üil ,,seg-social.pt Pá9.1h
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2021101 /0s RES0L[4Â0 N.o 412020 {5 DE JANETRo DE 2021)

ÀilETO II
ntmso$o Dt ctBlÌemo

(a que se refere o n.o 2 do artigo 14,0)

IMIDÀffi : CIüAM IIIJìIICIPAI DB llOtlTIJ0 (subsetor da Aürinistração Locall NIt 50283{846

Núnero seçenciaì de cabinento

0bservações do Docunento :

2n21 I 1282

nsrÍbes

Data do registo (11 t 2021101105

[ontes de linanciarnento :

Receitas gerais

X Receitas próprias
financianento da IIE

Outras fontes I

{ï) Contração de @réstims
?l íi) Tranferências no âmbito das Adr. Prülicas

lf) Ortras: Identificação

(et

130.000,00 lel 43

(sl

(e)

(e)

(€)

tÌ)
(rl

Ir)

CÌasse 0

Classificação Orgânica : 06

Classificação tìrncionaÌ I

oRçAlfrM0 D0 ANo 2021

DIVISÃO DE CI'ITURA,BIBLIOTECA,JUI,T:MUDI E DESPONTO

CÌassificação lconónica : 0{070199

0lJTnos

N.o Rúrica do Plano 3

DESCRITIVO

TNSTTTUTÇo8S SFJ,| FINS LUCRÀTMS

ITBI vnrcR[s (e]

Àno Corrente 2022 2023 2021 Seguintes

3-

6-

1

2

3=
4

5

6=
7

8=

(4+sl

l+2

297,290,00

44.000,00

341.290, 00

291.290,00

291.290,00

2n.290,00

297.290t00

291.290, 00

29?.290,00

291.290,00

297.290,00

291.290,00

29ï,290,00

r97.820,13

L43.469t21 29't.290,00 291.290,00 297.290,00

?.500, 00

135.969,27 297.290,00 291,290,00 297.?90,00

(11 Data do registo do cúinento relativo à despesa en anáÌise no sistena infornático & apio à xecução orçaarentaÌ

Data: 2021/07/05 Nrrnero de lançanento no diário do orçarcnto: 22131

Ortras Observações :

Propsta de Cabircnto n.o 202L1I282

Àtribuição de apoio financeiro à Banda Deuocrática 2 de Janeiro destinado a atividades culturais

Orçanento inicial
Reforços e créditos especiais/anulações
Dotaqão corrigida
Cativos/descativos
Cabimentos registados
Dotação dispoúvel
Cabi.nento relativo à despesa eur anáÌise
SaÌdo Residual

Dtcl,ÀRo qrE À INmrüAc,Ao PRISTADA C0IilCIDE Cou 0S mpÀS DA

El(ECUçÃo oRçÀlrEMAr.

Identificação do Declarante:
Nsne CRISTINA BAST0S CIMA
Cargo / função A Chefe ü Divisão de Gestão tinanceira e

Patrinonial

"W+oL terÍ)ata




