
MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂvnnn MuNrcrPAL

REUNÁO DE 2021t12t1s

UNIDADE ORGÂNICA: DIVTSÃO DE CULTURA. BIBLIOTECA. JUVENTUDE E DESPORTO

PROPOSTA ru.'ilIZOZI

ASSUNTO: Aprovação de Protocolo de Colaboração a celebrar e outorgar entre o

Município de Montijo e a GERGIMA - Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação

e lnclusão de Montijo e Alcochete, CRL, no âmbito do apoio à realização das aulas de

Educação Física, referente ao ano letivo de 2021n022

Considerando que

1. Os Municípios dispõem de ahibuiçoes, designadamente, nos domínios dos tempos

livres, do desporto e da saúde, conforme referem as alíneas f) e g), n.0 2, artigo 23o, da

Lei7512013, de 12109, na versão atual;

2. Dispõe o n.0 2 do artigo 79.0 da Constituíção da Republica Portuguesa de 1976 que

incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e coletividades

desportivas, estimular, orientar e apoiar a difusão da cultura física e do desporto.

3. Preceitua o n.0 2 do artigo 5.0 da Lei n.0 512007, de 16 de janeiro (Lei de bases da

Atividade Fisica e do Desporto) que o Estado, as Regioes Autónomas e as Autarquias

Locais promovem o desenvolvimento da atividade física e do desporto em colaboração

com as instituições de ensino, as associaçoes desportivas e as demais entidades,

publicas ou privadas, que atuam nestas áreas.

Seguimento:

GAP - Para conhecimento,

GAV José Manuel Santos . Para conhecimento. O Vereador,

124DCBJD - Para conhecimento, arquivo e oficiar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no dominio do municipio.

DGFP - Para conhecimento.

Montiio, 09 de dezembro de 2021



MUNICíPIO DO MONTUO
cÂvnnn MuNrcrPAL

REUNÁO DE 2021112115

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

4. Resulta do disposto no n.o 1 e no n.0 2, alineas a) e b), do artigo 6.0 da supra indicada

Lei de bases da Atividade Fisica e do Desporto, que incumbe ao Estado, às Regiões

Autonomas e às Autarquias Locais, a promoção e a generalizaçáo da atividade fisica,

enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição fisica, da qualidade de vida

e da saúde dos cidadãos, devendo, para o efeito, criar espaços públicos aptos para a

atividade fisica e desportiva e bem assim incentivar a integração da atividade fisica nos

hábitos de vida quotidianos bem como adoção de estilos de vida ativa,

5. Conforme estabelece o n.0 2 do artigo 4.0 do Regulamento Administrativo Municipal de

Tarifas em vigor podem ser criadas novas isenções tarifarias, distintas das

expressamente contempladas no n.0 1 do mesmo preceito regulamentar, mediante

deliberação da Câmara Municipal devidamente fundamentada, consagrando o n.0 3 do

artigo 6.0 do mesmo diploma regulamentar que as isen@es tarifarias relativas à

utilização de equipamentos desportivos municipais.

6, A CERCIMA - Cooperativa de Educaçã0, Reabilitaçã0, Capacitação e lnclusão de

Montijo e Alcochete, CRL, entidade pública, não é aplicável o regime jurídico dos

contratos-programa de desenvolvimento desportivo constante do Decreto-lei n.0

27312009, de 01-10, atenta a respetiva natureza, objeto e finalidades, não

consubstanciando a instituição nenhuma das entidades previstas no n.0 1 do artigo 3.o

do citado Decreto-Lei n.0 27312009, de 1 de outubro, na sua atual redação;

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAV José Manuel Santos - Para conhecimento. O Vereador,

/zaDCBJD - Para conhecimento, arquivo e oficiar a instituição

DAO - Publicitação da proposta

GCRP - Publicitação no domínio do município.

DGFP - Para conhecimento

Montijo, 09 de dezembro de 2021
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REUNÉO DE 2021t12t15

UNIDADE ONCÂNICI: DIVISÃO DE CULTURA. BIBLIoTECA. JUVENTUDE E DEsPoRTo

7. O modelo da estrutura orgânica do Municipio do Montijo, onde incumbe à Divisão de

Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto, entre outras, as funções de "...estabelecer

parcerias com entidades externas, visando dinamizar e otimizar os meios e recursos

disponiveis", e também "colaborar (...) com outras entidades na organização de eventos

de natureza cultural e desportiva, visando a dinamização das diferentes estruturas

culturais e desportivas existentes no Município", ao abrigo das alineas c), d) e j),

contantes do artigo 9.0 do Regulamento das Estruturas Flexíveis do Município do

Montijo, publicado no Diário da República, 2.a série n.0 94 de 16 de maio de 2013;

8. 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 individuos e

comunidades, e que se tem traduzido na concretização de uma sólida politica de

promoção do desporto em estreita articulação e proximidade com as instituições e com

os intervenientes das diversas atividades desportivas com especial incidência na

população mais jovem;

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

CoV-2e pela doença COVID-19, Portugaltem vindo a adotar medidas para a prevençã0,

contenção e mitigação da transmissão da inÍeçã0, 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 ocupaçã0, permanência e

distanciamento físico, bem como regras de higiene;

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAVJoSé Manuel Santos - Para conhecimento. O Vereador,

,//?DCBJD - Para conhecimento, arquivo e oficiar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

DGFP - Para conhecimento.

Montijo, 09 de dezembro de 2021



MUNtCtPtO DO MONTIIO
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REUNÁO DE 2021t12t1s

UNIDADE oRGÂNIcA: DIVISÃo DE cULTURA. BIBLIOTECA. JUVENTUDE E DESPORTO

10. Também não lhe é aplicável, pelas razões supra expostas e por não constituir

associação de cariz desportivo sediada no concelho de Montijo, o regime juridico vertido

e plasmado no Regulamento Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento

Desportivo Concelhio, por deliberação da Assembleia Municipal em 28/09/2004,

conforme o disposto no respetivo artigo 2.0, em sede de âmbito de incidência subjetiva

do diploma regulamentar em questã0.

11. Pelo que, no caso vertente e na matéria em causa, são aplicáveis as normas gerais

materiais da legislação municipal substantiva acima indicada e bem assim as normas

regulamentares supra identiÍicadas vigentes no ordenamento juridico municipal,

12. A CERCIMA - Cooperativa de Educaçã0, Reabilitaçã0, Capacitação e lnclusão de

Montijo e Alcochete, CRL requereu, para os efeitos constantes da presente proposta, a

utilização gratuita do Pavilhão Desportivo Municipal n01 e as Piscinas Municipais

Cobertas de Montijo de acordo com as disponibilidades e possibilidades existentes.

13. A CERCIMA - Cooperativa de Educaçã0, Reabilitação, Capacitação e lnclusão de

Montijo e Alcochete, CRL solicitou aos serviços competentes da Divisão de Cultura,

Biblioteca, Juventude e Desporto da Câmara Municipal a atribuição e concessão, em

regime de isenção de tarifas, de espaços e horas de utilização nos equipamentos

desportivos municipais durante os dias úteis da semana, em ordem à realização de

atividades desportivas e terapêuticas.

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAV José Manuel Santos - Para conhecimento. O Vereador,

/1 4DCBJD - Para conhecimento, arquivo e oficiar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no dominio do município.

DGFP - Para conhecimento.

Montijo, 09 de dezembro de2021



MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂunnn MuNlcrPAL

REUNÁO DE 2021t12t15

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

PROPONHO

1. Que a Câmara Municipal, no âmbito das suas atribuições, designadamente nos termos das

alíneas o)e u), n.0 1, artigo 330, da Lei n0 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual,

delibere aprovar o protocolo de colaboraçã0, o qual faz parte integrante da presente proposta,

referente às aulas de Educação FÍsica regular, a celebrar e outorgar entre o Município de

Montijo e a instituição designada por CERCIMA - Cooperativa de Educaçã0, Reabilitaçã0,

Capacitação e lnclusão de Montijo e Alcochete, CRL, anexo à presente deliberação e cujo

teor se dá por integralmente reproduzido nesta sede para todos os devidos e legais efeitos.

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

protocolo de colaboração que se anexa;

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

Autarquia, nos termos do disposto no n.0 1 do art.o 4 da Lei M12013 de27 de agosto.

4. Notificar o para CERCIMA - Cooperativa de Educaçã0, Reabilitaçã0, Capacitação e lnclusão

de Montijo e Alcochete, CRL.

DELTBERAÇÃo: Ap.aaio par U0,ôLr-rLdÀ-d-[

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.o 4, do Art.o 57.o, da Lei
n," 75/2013, de 12 de setembro, conforme deliberação de 21 de outubro de
2021, titulada pela Proposta n.o 01i2021.

R secnetÁnrR o pRESIDENTE olcÂmann

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAV José Manuel Santos . Para conhecimento. O Vereador,

ô
DCBJD - Para conhecimento, arquivo e oficiar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município,

DGFP - Para conhecimento.

Montljo, 09 de dezembro de 202í
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CÂMARA MUNIcIPAL DE MoNTIJo

PRorocoLo DE colAaonnçÃo

Entre Município de Montijo e a GERGIMA- Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão lnadaptado

Montijo e Alcochete

Atividade Desportiva Regular - Ano Escolar 2021n022

Considerando que:

1. Os Municípios dispõem de atribuições, designadamente, nos dominios dos tempos livres, do desporto e da

saúde, conforme referem as alíneas 0 e g), n.0 2, artigo 230, da Lei7512013, de 1209, na versão atual;

2. Dispõe o n.0 2 do artigo 79.0 da Constituição da Republica Portuguesa de 1976 que incumbe ao Estado, em

colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas, estimular, orientar e apoiar a

difusão da cultura física e do desporto.

3. Preceitua o n.0 2 do artigo 5.0 da Lei n.0 512007 , de 16 de janeiro (Lei de bases da Atividade Fisica e do

Desporto) que o Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais promovem o desenvolvimento da

atividade física e do desporto em colaboração com as instituições de ensino, as associações desportivas e

as demais entidades, publicas ou privadas, que atuam nestas áreas.

4. Resulta do disposto no n.0 1 e no n.0 2, alíneas a) e b), do artigo 6.0 da supra indicada Lei de bases da

Atividade Física e do Desporto, que incumbe ao Estado, às RegiÕes Autónomas e às Autarquias Locais, a

promoção e a generalização da atividade física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da

condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos, devendo, para o efeito, criar espaços

públicos aptos para a atividade física e desportiva e bem assim incentivar a integração da atividade física

nos hábitos de vida quotidianos bem como adoção de estilos de vida ativa.

5. Conforme estabelece o n.0 2 do artigo 4.0 do Regulamento Administrativo Municipal de Tarifas em vigor

podem ser criadas novas isenções tarifarias, distintas das expressamente contempladas no n.0 1 do mesmo

preceito regulamentar, mediante deliberação da Câmara Municipal devidamente fundamentada,

consagrando o n.0 3 do artigo 6.0 do mesmo diploma regulamentar que as isenções tarifarias relativas à

utilização de equipamentos desportivos municipais.



cÂMARA MUNIcIPAL DE MoNTIJo
6, A CERCIMA - Cooperativa de Educação, Reabilitaçã0, Capacitação e lnclusão de Montijo e Alcochete,

CRL, entidade pública, não é aplicável o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento

desportivo constante do Decreto-lei n.0 27312009, de 01-10, atenta a respetiva natureza, objeto e

Íinalidades, não consubstanciando a instituição nenhuma das entidades previstas no n.o 1 do artigo 3.o do

citado Decreto-Lei n.0 27312009, de 1 de outubro, na sua atual redação;

7. O modelo da estrutura orgânica do Municipio do Montijo, onde incumbe à Divisão de Cultura, Biblioteca,

Juventude e Desporto, entre outras, as funções de ",,,estabelecer parcerias com entidades extemas,

visando dinamizar e otimizar os meios e recursos disponíveis", e também "colaborar (...) com outras

entidades na organização de eventos de natureza cultural e desportiva, visando a dinamização das

diferentes estruturas culturais e desportivas existentes no Município", ao abrigo das alineas c), d) e j),

contantes do artigo 9.0 do Regulamento das Estruturas Flexíveis do Municipio do Montijo, publicado no

Diário da República, 2.'série n.0 94 de 16 de maio de 2013;

L O 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

as instituiçoes e com os intervenientes das diversas atividades desportivas com especial incidência na

população mais jovem;

L No contexto da atualsituação epidemiologica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença

COVID-19, Portugal tem vindo a adotar medidas para a prevençã0, contenção e mitigação da transmissão

da infeçã0, cujas repercussões positivas na contenção da pandemia têm sido notorias, 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;

10. Também não lhe é aplicável, pelas razões supra expostas e por não constituir associação de cariz

desportivo sediada no concelho de Montijo, o regime juridico vertido e plasmado no Regulamento

Administrativo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Concelhio, por deliberação da

Assembleia Municipal en 2810912004, conforme o disposto no respetivo artigo 2.0, em sede de âmbito de

incidência subjetiva do diploma regulamentar em questã0,

11. Pelo que, no caso vertente e na matéria em causa, são aplicáveis as normas gerais materiais da legislação

municipal substantiva acima indicada e bem assim as normas regulamentares supra identificadas vigentes

no ordenamento juridico municipal.

2
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12. A CERCIMA - Cooperativa de Educaçã0, Reabilitaçã0, Capacitação e lnclusão de Montijo e Alcochete, CRL

requereu, para os efeitos constantes da presente proposta, a utilização gratuita do Pavilhão Desportivo

Municipal n01 e as Piscinas Municipais Cobertas de Montijo de acordo com as disponibilidades e

possibilidades existentes.

13. A CERCIMA - Cooperativa de Educaçã0, Reabilitação, Capacitação e lnclusão de Montijo e Alcochete, CRL

solicitou aos serviços competentes da Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto da Câmara

Municipal a atribuição e concessã0, em regime de isenção de tarifas, de espaços e horas de utilização nos

equipamentos desportivos municipais durante os dias úteis da semana, em ordem à realização de

atividades desportivas e terapêuticas.

E;

ENTRE:

MUNrcÍPlO DE MONTIJO, pessoa coletiva de direito público e regime administrativo, de população e tenitório

com o número de identiÍicação Íiscal 502 834 &[6 e sede na Rua Manuel Neves Nunes de Almeida, 2870-352

na União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, Concelho de Montijo, neste ato representado pelo Presidente

da respetiva Câmara Municipal, Eng.o Nuno Canta, que outorga nessa qualidade e com poderes para o ato,

doravante designado por primeiro outorgante;

CERCIMA, COOPERATTVA DE EDUCAçÃO E REAB|L|TAçÃo, CAPACITAçÃO E TNCLUSÃO DE

MONTIJO E ALCOCHETE, CRL com número de identificação fiscal 500 594 155, com sede e estabelecimento

na Rua Áfuares Pereira n! 141,2870-097, na União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, Concelho de

Montijo, representada pela Dr.a Cristina Dias, doravante designada por segunda outorgante;

É cebbrado, e por ambos aceite, o presente Protocolo de atribuição de apoio não financeiro, material e

logistico, nos termos das normas gerais materiais da legislação municipal, que se rege pelas cláusulas

seguintes que as partes Outorgantes se comprometem a cumprir e respeitar:

3



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO
Gláusula Primeira

(Objeto e fins do Protocolo)

1. Constitui objeto do presente Protocolo de Colaboração a atribuiçã0, pelo primeiro Outorgante ao segundo

Outorgante, do apoio não financeiro descrito na cláusula terceira, o qual se destina a apoiar a execução do

plano de atividades apresentado pelo segundo outorgante, constante do anexo I ao presente contrato e

integrando-0, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido nesta sede para todos os devidos e legais

efeitos.

2. Nos termos e ao abrigo do presente protocolo o primeiro outorgante poderá prestar ao segundo outorgante

apoios distintos dos expressamente contemplados no número antecedente, designadamente ao nivel de

empréstimo de material,

Cláusula Segunda

(Período de execução do protocolo de colaboração)

Sem prejuÍzo de eventual revisão e/ou cessação do presente protocolo por acordo entre as partes contratantes, a

sua execução reporta-se à época educativa e despoúiva 202112022, com os efeitos juridicos do presente protocolo

a retroagirem a 1 setembro de 2021, iniciando-se ai a respetiva produção e sendo aplicáveis desde essa data e até

a 30 de junho de 2022.

Cláusula Terceira

(Obrigações do Primeiro Outorgante)

No âmbito do presente protocolo e em ordem à prossecução do seu objeto e fins, o primeiro outorgante obriga-se

a prestar à segunda outorgante, em ordem à prossecução das atividades desportivas e terapêuticas,

designadamente a natação adaptada e adaptação ao meio aquático, a hidroterapia, a psicomotricidade, o boccia

e o judo, a cedência e utilização de instalaçoes desportivas municipais, designadamente do Pavilhão Municipal

n.01 e da Piscina Municipal Coberta, em regime de isenção de tarifas e de diversos materiais de âmbito logistico.

4
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2. Quando possível, de acordo com as condições, possibilidades e disponibilidades existentes no âmbito dos

serviços competentes do primeiro outorgante e sem prejuízo do agendamento e realização de competiçoes

oÍiciais federadas, a cedência e disponibilidade dos equipamentos desportivos a que se refere os números

precedentes poderá ocoÍTer aos fins-de-semana e feriados em ordem à prossecução e dinamização de

atividades.

3. A Primeira Outorgante assume o compromisso de respeitar as regras da privacidade e proteção de dados

pessoais constantes do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de

2016 (RGPD), relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e

à circulação desses dados, bem como da legislação nacional aplicável.

4. Apesar de se verificar uma tendência decrescente do número de novos casos de doença e um controlo da

pandemia COVID-19, na maioria das regiões do tenitório nacional, quando aplicável, a Primeira Outorgante

reserva-se o direito de adoção de medidas de carácter excecional necessárias ao combate à COVID-19, mesmo

que para o efeíto, a Câmara Municipal de Montijo tenha que suspender o funcionamento das instalações

desportivas que julgue conveniente ou por motivos de salvaguarda da saúde pública.

Cláusula Quarta

(Apoio não financeiro)

A ahibuição pelo Primeiro Outorgante de apoio não financeiro ao Segundo Outorgante consubstancia-se na

cedência de equipamentos e diversos materiais de âmbito logístico e na isenção do pagamento das respetivas

tarifas previstas no Regulamento Geral de Taxas e Tarifas, no valor de 11.040.00 €, resultante da utilização e

cedência das instalaçoes desportivas municipais.

Cláusula Quinta

(Obrigações da segunda Outorgante)

Com a assinatura do presente protocolo de colaboração e com vista à prossecução do seu objeto e fins, a segunda

outorgante fica adstrita ao cumprimento das obrigações seguidamente enunciadas:

a) Utilizar os equipamentos desportivos municipais referenciados na cláusula antecedente com zelo, diligência,

cuidado e prudência, em ordem a evitar a oconência de danos emergentes da citada utilização;
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b) Cooperar com o primeiro outorgante na promoção, organizaçã0, dinamizaçâo e desenvolvimento de

atividades desportivas e de eventos desportivos no Concelho, de que seja promotor e responsável e nos

moldes a estabelecer entre as partes, a solicitação do primeiro outorgante.

c) Responsabilizar através de pagamento, os danos causados nas instalaçoes desportivas;

d) Obrigatoriedade de presença do Professor da turma, durante os períodos de utilizaçã0, aquando da entrada

e saida dos atletas;

e) Garantir o apoio de limpeza e higienização da instalação desportiva acima mencionada, sempre que

necessário e justificado.

Cláusula Sexta

(Revisão do contrato)

1, O presente protocolo de colaboração poderá ser objeto de revisã0.

2. Caso haja lugar à revisão contratual nos termos previstos no número precedente será obrigatoriamente

celebrado e outorgado um aditamento ao presente protocolo de colaboraçã0, o qual contemplará e

especificará as condições e termos da aludida revisã0.

Gláusula Sétima

(Cessação)

1. A vigência do presente protocolo cessa:

a) Quando estiver concluído o programa de desenvolvimento cultural que constitui o seu objeto;

b) Quando por causa não imputável à entidade responsável pela execução do programa, se torne objetiva e

definitivamente impossível a realização dos seus objetivos essenciais.

2. A cessação do presente contrato efetua-se através de notificação dirigida à Segunda Outorgante, por carta

registada com aviso de receção no prazo máximo de trinta dias a contar do conhecimento de facto que lhe serve

de fundamento.

6



CÂMARA MUNICIPAL DE MoNTIJo
Cláusula Oitava

(Acompanhamento e controlo de execução do protocolo)

Compete ao primeiro outorgante, através dos serviços da Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto,

monitorizar e fiscalizar a execução do presente protocolo, podendo, para o efeito, realizar inspeções, inquéritos

e sindicâncias ou determinar a realização de auditorias externas.

Cláusula Nona

(Disposição final de omissões)

As entidades contratantes declaram estar cientes dos direitos e obrigações emergentes do presente Protocolo

e acordam que, em caso de omissã0, se reconerá à legislação em vigor aplicável.

Feito e assinado em Montijo, aos _ dias do mês de de 2021, de boa-fé, Íìcando cada uma das

partes com um exemplar de igual valor e teor probatório.

A Primeira Outorgante

O Presidente da Câmara Municipalde Montijo

Nuno Miguel Ribeiro Caramujo Canta

A Segunda Outorgante,

A Presidente do Orgão de Administração da CERCIMA
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