
MUNtCtPTO DO MONTUO
cÂunnn MuNrcrPAL

REUN|ÃO DE 2021t09t15

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

PROPOSTA N."12ï12021

ASSUNTO: Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar e

a outorgar entre o Município do Montijo e a associação desportiva sem fins lucrativos

designada por Glube DespoÉivo Cultural e Recreativo "Os Unidos", referente à atividade

desportiva regular e beneficiação das infraestruturas, época desportiva 2021n022.

Considerando que:

1 . A Lei n.0 512007 , de 16 de janeiro, que aprovou a Lei de Bases da Atividade Física e do

Desporto, definiu as bases das políticas de desenvolvimento da atividade física e do

desporto, estabelecendo, para além de um princípio de coordenação, de

descentralização e de colaboração (cfr. artigo 5.0), a faculdade de apoios financeiros por

parte das autarquias, nos termos do seu artigo 46.0, sob a epígrafe "Apoios financeiros";

2. Tendo em conta que o n.o 2 do artigo 46.0, da Lei n.o 512007, de 16 de janeiro,

estabelece que (os apoios ou comparticipaçoes financeiras concedidas pelo Estado,

pelas Regiões Autonomas e pelas autarquias locais, na área do desporto, são tituladas

por contratos-programa de desenvolvimento desportivo, nos termos da lei>;

3, O regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo que titulam os

apoios ou comparticipaçoes financeiras concedidas pelas autarquias locais encontra-se

previsto no artigo 47.o da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto e no Decreto-

Lei n.0 27312009, de 1 de outubro, com a recente atualização introduzida pelo Decreto-

Lei n,o 4112019, de 26 de março;

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

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 municipio.

DGFP - Para conhecimento e pagamento
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4, 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.o 1 do artigo 330, da Lei n0 75/2013, de 12 de setembro;

5, De acordo com o previsto no Regime Jurídico das Autarquias Locais e da Transferência

de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.o 7512015, de 12 de setembro, na

redação que lhe foi conferida pela Lei n,o 65/2015, de 16 de julho, as autarquias Locais

têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e desporto, da saúde,

da ação social e da promoção do desenvolvimento;

6. Nos termos da alínea u) do n,0 1 do artigo 330 do citado diploma 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;

7. 0 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 sólida 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;

B, O Clube Desportivo Cultural e Recreativo "Os Unidos", com sede social no Bairro das

Barreiras, S/N, 2870-106, na União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, é uma

pessoa coletiva de direito privado com natureza associativa e sem fins lucrativos,

constituída em 1983, com relevantes serviços prestados ao desporto, na modalidade de

Futsal;

Seguimento:

GAP - Para conhecimento

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.
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9. No contexto da atual situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-

CoV-2 e pela doença COVID-19, Portugaltem vindo a adotar medidas para a prevençâ0,

contenção e mitigação da transmissão da infeção, cujas repercussões positivas na

contenção da pandemia têm sido notórias, mantendo-se, contudo, a necessidade, por

razões de saúde pública, de se observar regras de ocupação, permanência e

distanciamento físico, bem como regras de higiene;

10. O programa de desenvolvimento desportivo entregue à Divisão de Cultura, Biblioteca,

Juventude e Desporto consubstancia-se na organizaçã0, promoção e desenvolvimento

de atividade desportiva regular na modalidade de futsal, no escalão de petizes, traquinas

e sénior, assim como, o desenvolvimento da modalidade de atletismo, em todos os

escalões de formação e sénior, com periodicidade semanal, a desenvolver nas

instalações desportivas municipaís, designadamente no Pavilhão Desportivo Municipal,

no Polidesportivo do Esteval e no Campo e Futebol Municipal do Esteval, entre ouhas,

PROPÕE.SE:

1. Que a Câmara Municipal delibere aprovar o contrato-programa de desenvolvimento

desportivo a celebrar e outorgar entre o Município de Montijo e a associação desportiva sem

fins lucrativos designada por Clube Desportivo Cultural e Recreativo "Os Unidos", anexo à

presente deliberação e cujo teor se dá por integralmente reproduzido nesta sede para todos

os devidos e legais efeitos,

Seguimento:

GAP - Para conhecimento

GAV Sara Ferreira - Para conhecimento, A Vereadora,

DCBJD - Para conhecimento, arquivo e oficiar a instituição Sara

í0 deDAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do municipio.

de2021

DGFP - Para conhecimento e pagamento.
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2. Que a Câmara Municipal do Montijo delibere aprovar ademais a concessão de um apoio

financeiro no montante total de € 18,375,00 (dezoito mil trezentos e setenta e cinco euros),

sendo que de €3,000,00 (três mil euros) destinado a comparticipar a execução da atividade

desportiva regular e € 15.375,00 (quinze mil trezentos e setenta e cinco euros) destinado a

apoiar obras de melhoramento nas instalaçÕes do Clube Desportivo Cultural e Recreativo "0s

Unidos", nomeadamente substituição de quadro elétrico e de teto falso, transferindo a verba

para a conta com o IBAN PT50 0007 0000 0028 9249 6362 3, titulada pelo Clube Desportivo

Cultural e Recreativo "Os Unidos", conforme documento em anexo,

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

conforme informação de cabimento que se anexa,

4. Que delibere igualmente conceber os apoios não financeiros enumerados na minuta do

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo que se anexa;

5. 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.

6. Notificar o Clube Desportivo Cultural e Recreativo "Os Unidos" da deliberação tomada,

DELIBERAçÃO Á\Qr.Lb Jâ +. úuar-a-r, r, r'rAr:Ddo

Aprovada em minula, para efeilos do disposto do n.o 4, do Art.o 57.0, da Lei n.o

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

ol cÂmanR0R secRerÁRn

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

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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