
MUN|CíP|O DO MONT|IO
cÂMARA MuNrcrPAL

REUNÁO DE 2022t06t01
UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECAS, JUVENTUDE E

DESPORTO

PRoPosrA N."95orzog[

ASSUNTO: Atribuição de Apoio Financeiro à EEE - Associação Batucando

Tendo em conta que as apetidadas "mascotes promocionais" surgem em representação dos

municípios em festas e feiras e outras ocasiões considerada adequadas. Em maio de 2019,

na Festa da Ftor, foi apresentada aos munícipes a mascote da Câmara Municipal de

Montijo, a qual simboliza uma Gerbera, sendo o Montijo a Capitat da Flor.

Considerando que:

1. A necessidade de providenciar recursos humanos que "üstam" a

referida mascote, por forma a garantir a presença da mesma nas

efemérides em que se considere apropriado e a necessidade de

angariação de fundos da Associação Batucando com üsta à

concretização dos vários projetos que desenvolve;

2. A Associação Batucando, pessoa coletiva de direito privado com o

n." 510905730 compteta, em 2022, í5 anos de existência e tem

contribuído de forma muito relevante para a promoção e

desenvolvimento da cultura no Montijo e em prot da comunidade;

3. A Câmara Municipal dispõe de atribuições no domínio do

"património, cultura e ciência" conforme a redação da atínea e) do

Seguimento

DAO - Para publicitação da proposta
Gabinete de Apoio ao Vereador José Santos - Para
conhecimento
Divisão de Cultura, Bibliotecas, Jwentude e Desporto - Para
sequimento
Diüsão de Gestão Financeira e Patrimonial - Para
conhecimento e sesuimento

O Vereador

/tc

GCRP - Para publicar no site do município Montijo, _ de de 20_
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MUN|CíPIO DO MONTUO
cÂmnnn MUNTcTPAL

REUNÉO DE 2022t06101
UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTUM, BIBLIOTECAS, JUVENTUDE E

DESPORTO

n.o 2 do artigo 23.o da Lei n.o 75/2013 de 12 de setembro e possui

competências enquanto promotora e mediadora de parcerias que

visem a organização conjunta de iniciativas fomentadoras de

desenvotümento sociocuttural tocat, de acordo com o estiputado na

alínea u) do número 1, do artigo 33.o da citada Lei;

4. "As Autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja

gestão compete aos respetivos órgãos", conforme expresso no n.o 1

do artigo 6.o da Lei n.o 73/2013 de 3 de setembro, na sua versão

atuaU

5. De acordo com o modelo da estrutura orgânica do Município de

Montijo, incumbe à Divisão de Cuttura, Bibliotecas, Juventude e

Desporto, entre outras, as funções de "prontovel e coordenar as

ações cutturais municipais e estabetecer parcerias com entidades

externas, üsando dinamizar e otimizar os meios e recursos

disponíveis" e também "colaborar (...) com outras entidades na

organização de eventos de natureza cutturat e desportiva, üsando a

dinamização das diferentes estruturas culturais e desportivas

existentes no Município", ao abrigo das atíneas c), d) e il,
constantes do art.o 9.o , do Regulamento das Estruturas Flexíveis do

Município de Montijo, publicado no Diário da Repúbtica,2. a série,

n.o 94, de 16 de maio;

Seguimento

DAO - Para publicitacão da proposta

Gabinete de Apoio ao Vereador José Santos - Para

conhecimento
Divisão de Cuttura, Bibliotecas, Juventude e Desporto - Para
seguimento
Diüsão de Gestão Financeira e Patrimonial - Para
conhecimento e seguimento

O Vereador

GCRP - Para publicar no site do município Montijo, 

- 
de de 20-



MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂunnn MuNrcrPAL

REUNÁO DE 2022tO6tO1
UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECAS, JUVENTUDE E

DESPORTO

Assim, nos termos de facto e de direito supra elencados

PROPONHO:

1. Que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio financeiro à

Associação Batucando, no montante total de 350,00€ (trezentos e cinquenta

euros), transferindo a verba financeira para a conta com o NIB: 0045 6280 4026

1749 7859 8.

2. Que o valor referido no ponto I seja concedido através da informação de

cabimento que se anexa;

3. Que a atribuição do referido apoio financeiro conste da retação a publicar

anualmente no site da Câmara Municipal do Montijo, nos termos do disposto no n.o

1 do artigo 4.o da Lei n.o 6412013 de 27 de agosto.

DELTBERAçÃo: Ap^^J^ w üt;rrlt:r,-uladl

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.o 4, do Art.o 57.o,
da Lei n.o 7512013, de í2 de setembro, conforme detiberação de 21
de outubro de 2021 , titutada pela Proposta n.o 01 12021.

oI secnrrÁnn DEìITE DA CAAIARA

Seguimento

DAO - Para publicitacão da
Gabinete de Apoio ao Vereador José Santos - Para
conhecimento
Divisão de Cuttura, Bibliotecas, Jwentude e Desporto - Para
sequimento
Divisão de Gestão Financeira e Patrimoniat - Para
conhecimento e

O Vereador

lzt

GCRP - Para publicar no site do município Montijo, _ de de 20_
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Identificação do Declarante :

No@ CRISTIIU À45T6 Câ!{TA

Cargo / função A Chefe da Divisão de Gestão Financ€ira e
Patrinonial
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