
MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

REUNIÃO DE 2022/05/18 

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

PROPOSTA N.ºZ33)2022 

ASSUNTO: Isenção de pagamento do valor de locação do Jardim Casa Mora à Cerveja 

Artesanal Aldeana para a realização do Festival da Cerveja Aldeana em 21 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 n 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.0 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 ... ", 

ao abriga das alíneas 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.º 94 de 

16 de maio; 

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. 

O Vereador, 

Montijo, 09 de maio de 2022 



MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

REUNIÃO DE 2022/0!>/18 

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

4. A sociedade Cerveja Artesanal Aldeana - NIF 507401980 solicitou aos serviços competentes da 

Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto da Câmara Municipal de Montijo, a cedência e a 

disponibilização, em regime de isenção de tarifas, do jardim Casa Mora, nos dias 20 e 21 de maio de 

2022, em ordem à realização do Festival da Cerveja Aldeana; 

5. O Regulamento Administrativo Municipal de Tarifas em vigor estabelece no n.0 2 do artigo 4.0 

que podem ser criadas novas isenções tarifarias, distintas das expressamente contempladas 

no n.º 1 do mesmo preceito regulamentar, mediantei deliberação da Câmara Municipal 

devidamente fundamentada, consagrando o n.º 3 do artigo 6.0 do mesmo diploma 

regulamentar as isenções tarifarias relativas à utilização de equipamentos municipais; 

6. Os custos da utilização e cedência deste espaço totalizam o valor de €386,89 € acrescido de 

IVA à taxa legal, calculado com base nos valores constantes no Regulamento de Tarifas do 

Município do Montijo em vigor, para o períodos e dias acima mencionados; 

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. 

O Vereador, 

Montijo, 09 de maio de 2022 



MUNICÍPIO DO MONTIJO 
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) eu), n.0 1, artigo 33°, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual, 

delibere aprovar a cedência e o pedido de isenção de pagamento de tarifas de utilização 

apresentado pela Cerveja Artesanal Aldeana, relativo à locação do jardim Casa Mora, nos dias 20 

e 21 de maio de 2022, em ordem à realização do Festival da Cerveja Aldeana; 

2. 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. 

3. Cerveja Artesanal Aldeana - rua Bento de Jesus caraça n. 0315, 1.0 esquerdo 2870-134 Montijo -

cerveja@aldeana.pt. 

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.0 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, 09 de maio de 2022 
DGFP • Para conhecimento. 



ENTRE: 

MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

Festival da Cerveja Aldeana em 21 de maio de 2022. 

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

e território com o número de identificação fiscal 502 834 846 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; 

Cerveja Artesanal Aldeana, com sede Rua Bento de Jesus caraça n. º315, 1. º esquerdo 2870-134 

Montijo, NIF 507401980, devidamente representada para os fins e efeitos deste protocolo, Sr. José 

Mata Cáceres, doravante designado por segundo outorgante; 

É celebrado o presente protocolo de colaboração no âmbito da promoção, organização, e realização 

do Festival da Cerveja Aldeana, 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: 

Cláusula Primeira 

Objeto e Fins 

1 . O presente protocolo reporta-se e diz respeito à realização do Festival da Cerveja Aldeana 2022 o 

qual terá lugar e decorrerá no próximo dia 21 de maio de 2022, no Jardim casa Mora em Montijo. 

2. O presente protocolo visa envolver e comprometer todas as partes outorgantes na promoção, 

organização, dinamização e desenvolvimento do Festival da Cerveja Aldeana 2022", permitindo a 

prossecução e concretização da atividade em apreço e instituindo entre as entidades 

outorgantes uma parceria de cooperação. 

3. O protocolo em apreço define as obrigações dos parceiros signatários. 
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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPJ\L 

Cláusula Segunda 

Vigência 

O presente protocolo vigora a partir da data da respetiva assinatura, cessando os seus efeitos 

jurídicos a 22 de maio de 2022. 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

Constituem obrigações do primeiro outorgante: 

a) Cedência do Jardim Casa Mora para a realização do Festival da Cerveja Aldeana 2022; 

b) A divulgação do evento; 

c) Colocação de Baias de proteção; 

d) Colocação de iluminação; 

e) Eletricista de apoio; 

f) Limpeza do espaço; 

Cláusula Quarta 

Obrigações do Segundo O1utorgante 

Constituem obrigações do segundo outorgante: 

a) Promoção e realização do Festival da Cerveja Aldeitna 2022; 

b) Colocação de mesas e cadeiras; 

c) Realização de atividades de carater cultural (música e dança), com coletividades de 

cultura locais; 

Cláusula Quinta 

Acompanhamento e execuçãc1 do protocolo 

Compete à primeira outorgante o acompanhamento, monitorização e controlo da execução do 

presente protocolo, através da Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto. 
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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Cláusula Sexta 

Casos Omissos 

Os casos omissos no presente protocolo serão resolvidos por acordo entre as partes outorgantes. 

Elaborado em dois exemplares, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar de igual teor e 

valor probatório. 

Montijo, de de 2022 

Primeiro Outorgante, 

Segundo Outorgante, 
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