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

PROPOSTA N,'iZôÌ/2021

ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro ao Vasco da Gama da Lançada

Considerando que

a) O Vasco da Gama da Lançada, pessoa coletiva com o número de identificação fiscal 501312242,

com o objetivo de dinamizar o espaço de sede social da respetiva associação concelhia,

sedeada na Freguesia de Sarilhos Grandes, dirigiu à Câmara Municipal um pedido de apoio

financeiro destinado à aquisição de cadeiras para a promoção de diversas atividades lúdicas e

culturais e bem assim um pedido de apoio a atividade cultural pontual;

b) Ao longo dos últimos anos, a associação do Vasco da Gama da Lançada tem implementado uma

dinâmica cultural em prol dos seus associados e do desenvolvimento das respetivas

comunidades locais, através de inúmeros eventos, projetos e atividades de foro cultural,

recreativo e lúdico;

c) 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;

d) Nos termos do disposto na alínea o), do n,0 1, do artigo 33.0, do Anexo lda Lei n.0 75/2013, de

12 de setembro, compete à Câmara Municipal deliberar sob as formas de apoio a entidades

legalmente existentes;

e) De acordo ainda com o disposto na alinea 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,

Seguimento

GAV Sara Ferreira: Para conhecimento

DCBJD/Conhecimento, arquivo e oficiar a instituição
A Vereadora

DAO/Publicitação da proposta

GGRP/Publicítação no domínio do município

DGFP/Para conhecimento e seguimento

02 de julho 2021
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cultural (...) ou outra de interesse para o Município, correspondendo assim, às necessidades de

aquisição de material pela associaçã0, imposta pela degradação ao longo dos anos,

f) O Vasco da Gama da Lançada manifestou ao Município de Montijo a imprescindibilidade de

aquisição de material, designadamente a aquisição de cadeiras para o espaço da sua sede

social, como forma de permitir a melhoria das atividades a desenvolver, assim como, melhorar o

acolhimento, segurança e conforto dos associados e comunidade local.

PROPONHO:

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

Gama da Lançada no montante total de 2400,00€ (dois mil e quatrocentos euros), transferindo a

,.,e$e financeire pa:'a e ccnta coÍì 0 lBA.1,l: PT50 0018 0000 050015ô9001 87 titu!ada pelc t/ascc

da Gama da Lançada, destinado à aquisição de cadeiras para o espaço da sede social, como

forma de melhorar o acolhimento, segurança e conforto dos associados e comunidade local e

para apoio a atividade cultural pontual;

2. Que o valor referido no ponto 1 seja concedido conforme inÍormação 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 Vasco da Gama da Lançada da deliberação tomada.

Seguimento

GAV Sara Ferreira: Para conhecimento

DCBJD/Conhecimento, arquivo e oficiar a instituição
AVe
Sara F

DAO/Publicitação da proposta

GCRP/Publicitação no domínio do município

DGFP/Para conhecimento e seguimento

02 de ho de
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DELIBERAÇÃO: Ãry-'^h çor Òudt-:-t,r-!thút

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.

DENTE DA cÂmnna secRerÁnn o

Seguimento

GAV 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, 02 de julho de
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autoridade
tributária e aduaneira

sERVrçO DE F|NANÇAS DE MONTTJO

sffuAçÃo TRTBUTÁRh (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 177o-A e/ou nos 5 e 12 do artigo

169o, 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: VASCO DA GAMA FUTEBOL CLUBE DA LANCADA

NIF:5O1312242

Por ter sido autorizada a sua consulta pelo contribuinte acima identificado, mediante a declaração de 16 de

Dezembro de2015, é disponibilizada a presente informação, em 5 de Julho de 2021.

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

tÉ"".4-"0.t t
(Fernanda Maria Silvestre Cabrita)

Nos seus contatos com a administração Íìscal, por favor, mencione sempre o nome, a reÍerência do documento, o NIF e o domicÍlio fiscal

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

www. portaldasÍnancas.gov.pt
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tilEt(o It
IilIUnAçAo DE CàBII'Ctf,O

{a Ee se refere o n.o 2 do artigo 14.0}

ENTIDÀDE : CÂIIARI lllJ]lICIPru DE UO]ITIJO ísubsetor da AdninistraÇão locaÌ) NIi'50293{946

Nunero seqencial de cabfurento : 2021 I l2B0

0bsewações do Docrnento I

n3u00es

Data do registo (ll t 2021101105

Fontes de Financianento

Receitas gerais

X Receitas proprias
Financianento da UE

Ortras I'ontes I

(€l (ì) Contração de Erpréstinos
130.000,00 (eì {3.?3 (tl Tranferências no tubito das Ãdn, publicas

(el (il Outras: Identificação

oRslmfro D0 À!r0 2021

DMSÃO DE OJI1LP,A,8IBLI0TECA,JI'ì/ENTIDE E DESpoRl0

(€t

íe)
(et

l*)
(f)
(r)

Classe 0

Classificagão Orgânica : 06

Classificação hrncional :

Cì.assificação Bconónica

tl.o Rubrica do Plano

INSTIï'IçfiS SEU Í'ïilS LUCRÀÍrV0S0{0?0199

ü,TROS

Imü

= l+2

= 3-í4+5)

= 6-7

DESCRITIVO

0rçanento iniciaÌ
Reforços e cráütos especiais/anula@s
Dotação corrigida
Cativos/descativos

registados
htação disponivel
Cúfuento relativo à despesa en análise
Saldo Residual

Ano Corrente 2022 2024 Seguintes

vÀmEs íel

I
I

2

3

4

5

6

1

I

29'I.290,00

{4.000,00

3{1,290,00

29't.290,00

297.290,00

2023

291.290,00

297.290t00

297.290,00

297.290,00

291.290,00

297.290,00

297,290,00

29't.290,00

t94.820,'t3
t16.469,2't 291.290,00 291.290,00 297,290,00

2. {00,00
144.069t21 291.290,00 297.290,00 297,290,00

í11 Data do registo do cúfuento relativo à despesa em aníÌise no sistena infornítico de apoio à execução orçitrnntal
Dntat 202110'1105 Nunero de lançanmto no diário do orçanentol 22129

Qrtras Observaçtes :

Proposta de Cabimnto uo 202Ill2B0
Àtri.buição de apoio finaneiro ao Vasco da Gana da Lançada destinado à aqisição de cadeiras para a pronoção de diversas
ativida&s lúücas e culturais

DECIAR0 QUE A INE0RtflçÃo PRISTÃDÀ CoTNCTDE CoU 0S npÂs DA

El(XCU(no oRçÀ|{EMIAL,

Identificação do Declarante:

Nqne CRISTINA BnST0S CSÌfl,A

Cargo / função A Cïrefe da Divisão de Gestáo Financeira e

htriüÌiafDara aetrb+ / _o_f,




