
MUNTCTPTO DO MONTTIO
cÂvnnn MuNtclPAL

REUNÁO DE 2O22IO5IO4

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

PROPOSTA N,"2,q12022

ASSUNTO: Atribuição de Apoio Financeiro ao CCD - Clube de Judo do Montijo com vista à

comparticipação da organização de estágio internacional e de um torneio de Judo, no

âmbito das comemorações do aniversário do clube.

Considerando que:

1. Os Municipios dispoem de atribuições, designadamente, nos dominios dos tempos

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

Lei7512013, de 12109, na venão atual;

2. Constituem ainda atribuições dos Municípios "a promoção e salvaguarda dos interesses

próprios das respetivas populaçoes (...), designadamente no que diz respeito ao

património, cultura e ciência, conforme previsto no n.0 1 do art.o 23.o e na alínea e) do

número 2 do artigo 23.0, do Anexo I à Lei n.o7512013 de 12 de setembro, na versão

atual;

3. De acordo com o modelo da estrutura orgânica do Municipio do Montijo, incumbe à

Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto, entre outras, as funções de

"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 abriga das alineas d) e j), contantes do artigo 9.0 do

Regulamento das Estruturas Flexiveis do Município do Montijo, publicado no Diário da

República, 2.a série n.0 94 de 16 de maío;

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAV José Manuel Santos . Para conhecimento.

DCBJD - Para conhecimento, controlo e gestão do apoio face ao disposto no ponto

364 da norma de controlo interno vigente, arquivo e oficiar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

O Vereador,

//ç

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo,29 de abril de2022
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4. O reconhecimento, pela Câmara Municipal de Montijo, da importância da prática de

atividades desportivas e culturais para a saúde fisica, mental e social e bem-estar dos

indivíduos e comunidades, e que se tem traduzido na concretização de uma solida

política de promoção do desporto e da cultura em estreita articulação e proximidade com

as associações e com os intervenientes das diversas atividades culturais com especial

incidência na população mais jovem;

5. 0 CCD - Clube de Judo do Montijo, com sede social na Rua dos Ciprestes, Pavilhão

Municipal n! 2,2870450, na União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, é uma

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

constituída em 1994, com relevantes serviços prestados ao desporto, na modalidade de

Judo;

a) O CCD - Clube de Judo do Montijo, com o número de identiÍìcação Íiscal 503 949 221,

dirigiu à Câmara Municipal um pedido de apoio financeiro destinado a comparticipar as

despesas de alojamento de uma equipa francesa num estágio a realizar no Montijo,

assim com, na organização e promoção de um torneio, na modalidade de Judo, no

âmbito das comemorações do aniversário da instituição associativa;

6. A relevância das iniciativas, assim como, a importância da formação desportiva dos

atletas e da representação e difusão a nível nacional da instituição desportiva sediada

no Concelho de Montijo;

Seguimento

GAP - Para conhecimento.

GAV José Manuel Santos - Para conhecimento.

DCBJD - Para conhecimento, controlo e gestão do apoio face ao disposto no ponto

364 da norma de controlo interno vigente, arquivo e oÍiciar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

O Vereador,

1/4

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo,29 de abril de2022



MUNTCTPTO DO MONTUO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNÉO DE 2022tüst}4

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

PROPONHO:

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

alíneas o) e u), n.0 1, artigo 330, da Lei no 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual,

delibere aprovar a atribuição de um apoio financeiro no montante de 1836,00€ (mil oitocentos

e trinta e seis euros), transferindo a verba financeira para a conta com o IBAN PT50 0045

5461 4004 8521 7569 4, titulada pelo CCD - Clube de Judo do Montijo, para o pagamento

das despesas com o alojamentos do estágio internacional e com a organização do tomeio, na

modalidade de judo, no âmbito das comemorações do aniversário.

2. Que o apoio financeiro seja concedido através da rubrica orçamental n.o 06/04.07,01.99,

conforme informação de cabimento que se anexa.

3. Que o apoio financeiro seja liquidado até ao finaldo primeiro semestre do ano de2022,

4. Que a presente deliberação respeite o disposto no art. 56.o da lei n,0 7512013, de 12 de

setembro, na sua versão atual.

5. Notificar o CCD - Clube de Judo do Montijo,

DELTBERAçÃo: Ap.azlJo ìÍ uLgdúuúÀCId.l

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 deliberação de 21 de outubro de
2021, titulada pela Proposta n.o 0112021.

oncÂmnmoR secnprÁnn

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAV José Manuel Santos - Para conhecimento.

DCBJD - Para conhecimento, controlo e gestão do apoio face ao disposto no ponto

364 da norma de controlo interno vigente, arquivo e oficiar a insütuição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

0 Vereador,

/zt

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo, 29 de abril de2022
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