
MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

REUNIÃO DE 2022/05/18 

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

PROPOSTA N.°23±12022 

ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro ao Montijo Basket Associação com vista à 

comparticipação da organização da Final do Campeonato Nacional da 1º Divisão 

Masculina, na modalidade de Basquetebol. 

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 dos Municípios "a promoção e salvaguarda dos interesses 

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

património, cultura e ciência, conforme previsto no n.º 1 do art.0 23.0 e na alínea e) do 

número 2 do artigo 23.0, do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 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, 13 de maio de 2022 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

REUNIÃO DE 2022/0!>/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.º 94 de 16 de maio; 

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

atividades desportivas e culturais 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 e da cultura em estreita articulação e proximidade com 

as associações e com os intervenientes das diversa1s atividades desportivas e culturais; 

5. O Montijo Basket Associação, com sede social na Rua da Biologia n°22, na União das 

Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, é uma pes::;oa coletiva de direito privado com 

natureza associativa e sem fins lucrativos, constituída em 2002, com relevantes serviços 

prestados ao desporto, na modalidade de Basquetebol; 

6. O Montijo Basket Associação, com o número de id1entificação fiscal 503 949 221, dirigiu 

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

despesas com a organização da Final do Campeonato Nacional da 1 ° Divisão 

Masculina, na modalidade de Basquetebol, nomeadamente o pagamento dos almoços 

das comitivas Uogadores, treinadores e dirigentes}; 

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 municípío. 

DGFP - Para conhecimento e pagamento. 

O Vereador, 

Montijo, 13 de maio de 2022 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

REUNIÃO DE 2022/05/18 

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

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

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.º 4, do Art.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, 13 de maio de 2022 
DGFP - Para conhecimento e pagamento. 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

REUNIÃO DE 2022/05/18 

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

7. A relevância da iniciativa, 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; 

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 

750,00€ (setecentos e cinquenta euros), transferindo a verba financeira para a conta 

titulada pelo Montijo Basket Associação, para o pagamento das despesas com a 

organização da Final do Campeonato Nacional da 1 ° Divisão Masculina, na modalidade 

de Basquetebol, nomeadamente o pagamento dos almoços das comitivas Uogadores, 

treinadores e dirigentes); 

2. Que o apoio financeiro seja concedido através da rubrica orçamental n.0 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 Montijo Basket Associação. 

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, 13 de maio de 2022 



2022i05112 RESOLUÇÃO N.' 4/2020 (5 DE .rnNEIRO DE 2021) 
mXDII 

m'OINÇÃO DE CABDUIO 

(a que se rafere o n. º 2 do artigo 14 .') 

ENTIDADE : CAIA.ARA MUNICIPAL DE MONTIJO (subsetor da Administração Local) NIF 502834846 

Número sequencial de cabimento : 2022 / 1027 Data do registo (1) : 2022/05/12 

Cl>servações do Documento : 

Fontes de Financiamento : outras Fontes : 
Receitas gerais (€) li) Contração de Eq>réstilrx>s 

X Receitas próprias 
Financiamento da UE 

390.000,00 (€) 100.00 (%) Tranferências no âmito das Adm. Públicas 
(€) (%) Mras: Identifica<;ao _ ____ _ 

Classe O <ltÇN!EN'l'O 00 AMO 2022 
Classificação Orgânica : 06 omsAo DE CULT!JRA, BIBLIOTECA, JUVENTUIE E IISP<mO 
Classificação FUncional : 2.5.2.4. 0301 SERVIça; CUL'l'IIRAIS 

llpoio Jt>viElto Associativo 
Classificação Econimi.ca : 04070199 OO'IlTIJI~ SEM FINS I.OCRATIVOS 

OO!'ROO 
N. • Rubrica do Plano : 2022 A 80 

Imf ll'SCRITIVO VAWRES (€) 

Ano Corrente 2023 2024 

1 Orçamento inicial 390.000,00 390.000,00 390.000,00 
2 !Beforços e ciéditos especiais/anula~ 
3 = 1+2 Dotação corrigida 390.000,00 390.000,00 390.000,00 
4 cativos/descativos 
5 Cabilmtos regiataoos 134.161,42 
6 = 3-(4+5) Dotação disponivel 255.838,58 390.000,00 390.000,00 
1 cabiEnto relativo à despesa ea análise 750,00 
e= 6-7 Saldo ie3i.dual. 255.088,58 390.000,00 390.000,00 

2025 

390.000,00 

31JO.OOO,OO 

390.000,00 

390.000,00 

(1) Data do registo do cabiElto relativo à despesa ea análise no sistema infomático de apoio à eiecução orçaental 

(€) 
(€) 
(€) 

(!) 
1\) 
li) 

Seguintes 

390.000,00 

390.000,00 

390.000,00 

390.000,00 

Data: 2022/05/12 ll1Jlero de lançaEnto no dimo do oIÇiEllto: 18353 

~tras <llservações : 
Proposta de Cabimento n. • 2022/1027 
Atribuição de apoio financeiro ao llontijo Basket Associaçao CCJll vista à caaparticipação das despesas cm a Final do Campeonato 
Raciooal da 1 • Divisão llasculina 

m:LAIIO ~ A ~ ~ COOCIIJ: CIJI 00 MAPAS llo\ 
EXECllçJ.o<RÇ1illEliD1. 

Identificação do Declarante: 
Noo! CRISTDIA 11AS1'00 CMITA 
cargo / fim.ç!o A Chefe da Dirlsao de Gestão Financeira e 

Data ~ k,-fi-
~un, 


