
MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA. MUNICIPAL 

REUNIÃO DE 2022/05/18 

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

PROPOSTA N.~2022 

ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro ao Vasco da Gama da Lançada, destinado à 

comparticipação do programa do seu 41.0 aniversário, a realizar nos dias 26, 27, 28 e 29 de 

maio de 2022. 

Considerando que: 

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

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

Lei 75/2013, de 12/09, na versão atual; 

2. Constituem ainda atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias, designadamente, 

no domínio da cultura, da promoção do desenvolvimento, nos termos dos n. ºs 1 e 2 do 

artigo 23. 0 do Anexo I à Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro na sua versão atual; 

3. De acordo com o modelo da estrutura orgânica do Município 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 alíneas d) e j), contantes do artigo 9.0 do 

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. 

DGFP - Para conhecimento e pagamento. 

O Vereador, 

Montijo, 1 O de maio de 2022 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

REUNIÃO DE 2022/0!5/18 

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

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

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

4. Compete à câmara municipal apoiar atividades de interesse para o município e promover 

e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a 

atividade económica de interesse municipal (Cfr. Artigo 33.0 , n.0 1 alíneas u) e ft) do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) na sua versão atual; 

5. O Vasco da Gama da Lançada é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 26 de 

maio 1981 que desempenha um papel relevante na promoção e desenvolvimento 

desportivo e cultural; 

6. Existe a necessidade de proceder à concretizairão do programa projetado para a 

comemoração do 41 ° aniversário da coletividade; 

7. Esta entidade, a comemorar os 41 anos de existência, vê posta em causa a realização 

dos eventos integrados no seu programa pelo facto dos seus recursos serem 

insuficientes para fazer face às obrigações anuais, nomeadamente o pagamento das 

despesas com a promoção, divulgação e aquisição de material para a concretização do 

aniversário do clube; 

8. O Vasco da Gama da Lançada, com o número de idlentificação fiscal 501 312 242 e sede 

na Rua da Hortinha, na Freguesia de Sarilhos Grancies solicitou à Câmara Municipal, um 

apoio financeiro para comparticipar a concretização do programa do seu 41.0 

aniversário, a realizar nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio de 2022. 

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. 

DGFP • Para conhecimento e pagamento. 

O Vereador, 

Montijo, 1 O de maio de 2022 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

REUNIÃO DE 2022/05/18 

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 33°, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual, 

delibere aprovar a atribuição de um apoio financeiro no montante de 2.900,00€ (dois mil e 

novecentos euros), transferindo a verba financeira para a conta, titulada pelo Vasco da Gama 

da Lançada, para o pagamento das despesas com a promoção, divulgação e aquisição de 

material para a concretização dos eventos a realizar nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio de 

2022, conforme programa do seu 41 .º 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 final do primeiro semestre do ano de 2022. 

4. Que a presente deliberação respeite o disposto no art. 56.0 da lei n.0 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua versão atual. 

5. Notificar o Vasco da Gama da Lançada. 

DELIBERAÇÃO: 6 ~\JO~Q ~,

t::,çc.~·, ~ -, ~o <le 

Seguimento: 
GAP - Para conhecimento. 
GAV José Manuel Santos- Para conhecimento. 

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.º 4, do Ar!.º 57.0, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme deliberação de 21 de outubro de 
2021, titulada pela Proposta n.º 01/2021. 

A SECRETÁRIA O PRESIDENTE DA CÂMARA 

O Vereador, 

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. Montijo, 1 O de maio de 2022 
DGFP - Para conhecimento e pagamento. 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

REUNIÃO DE 2022/0!5/18 

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

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. 

DGFP - Para conhecimento e pagamento. 

O Vereador, 

Montijo, 1 O de maio de 2022 



2022/05/11 RESOLUÇÃO N. 0 4/2020 (5 OE JANEIRO DE 20211 
ANEXO II 
~ DE CABOON'ro 

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

OOIDNJE : CAMAM MUNICIPAL DE !llNTIJO (subsetor da Acininistração Local) NIF 502834846 

nsimoes 

Número sequencial de cabimento : 2022 / 1002 Data do registo (1) : 2022/05/11 

Observações do Documento : 

Fontes de Financiamento : Outras Fontes : 
Receitas gerais (€) (%) Contração de F.npréstimos 

X Receitas próprias 
Financiamento da UE 

390.000,00 (€) 100.00 (\) Tranferências no âmbito das Adm. Públicas 
(€) (%) Outras: Identificação _____ _ 

Classe O DRÇAMMO 00 ANO 2022 
Classificação Orgânica : 06 DIVISÃO DE CULTORA,BIBLIOTECA, JUVOOUDE E DESPORTO 
Classificação Funcional : 2. 5, 2, 4, 0301 SERVIÇOS CULTURAIS 

Apoio Movi.JDento Associativo 
Classificação Económica : 04010199 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

OOTROS 
N, 0 Rubrica do Plano : 2022 A 80 

ITEM ll:SCRITIVO VALORES (€) 

Ano Corrente 2023 2024 

1 OrçaDE11to inicial 390.000, 00 390.000,00 390.000, 00 
2 Reforços e créditos especiais/anulações 
3 = 1+2 Dotação corrigida 390.000,00 390.000, 00 390.000, 00 
4 Ca.ti vos/ descati vos 
5 cabillentos registados 129.461, 42 
6 = J-(4+5) Dotação disponível 260.538, 58 390. 000, 00 390.000,00 
1 Cabimento relativo à despesa em análise 2. 900, 00 
e= 6-7 Saldo Residual 257.638,58 390.000,00 390.000,00 

2025 

390.000,00 

390.000,00 

390.000,00 

390.000,00 

( 1) Data do registo do cabimento relativo à despesa em análise no sistema informático de apoio à execução orçamental 

(€) 
(E) 
(€) 

(%.1 
(ll 
(\) 

Seguintes 

390. 000, 00 

390.000,00 

390.000,00 

390.000, 00 

Data: 2022/05/11 Número de lançamento no diário do orçamento: 18108 

Outras <llservações : 
Proposta de Cabi.JDento n. • 2022/1002 
Atribuição de apoio financeiro ao Vasco da Gama da Lançada para a comparticipação das despesas com atividades no antito das 
comemrações do 41 ° aniversário da coletividade 

DECLARO QUE A INFORMAÇÃO PRESTADA COINCIDE Clll OS MAPAS DA 
EXECUÇÃO DRÇAMEm'AL, 

Identificação do Declarante: 
Nome CRISTINA BASTOS CANl'A 
Cargo / função A Chefe da Divisão de Gestão Financeira e 

Data ·~I-IJ= 
~inaruraJ 


