
MUN|CíPIO DO MONTUO
cÂnunnn MUNTCTPAL

REUNrÃO DE 2022t06t}1

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

PROPOSTA N.OWzozz

ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro ao Clube Desportivo Cultural e Recreativo "Os

Unidos", destinado à comparticipação do programa do seu 41.0 aniversário, a realizar nos

dias í0, 11,12 e í3 de junho de 2022.

Considerando que:

1, Os Municípios dispoem de atribuiçoes, designadamente, nos dominios dos tempos

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

Lei7512013, de 12109, na versão atual;

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

proprios das respetivas populaçoes, em articulação com as freguesias, designadamente,

no domínio da cultura, da promoção do desenvolvimento, nos termos dos n. 0s 1 e 2 do

artigo 23. 0 do Anexo I à Lei n. o 7512013, de 12 de setembro (Estabelece o regime

jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais,

estabelece o regime jurídico da hansferência de competências do Estado para as

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do

associativismo autárquico), retificada pelas Declarações de Retificação n. 0s 46-C12013,

de 1 de novembro e 50-Aú2013, de 11 de novembro, alterada pela Lei n.0 2512015, de 30

de março e pela Lei n.0 6912015, de 16 de julho;

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAV José Manuel Santos . Para conhecimento. O Vereador,

/.t .3
DCBJD - Para conhecimento, controlo e gestão do apoio face ao disposto no ponto

364 da norma de controlo interno vigente, arquivo e oficiar a instituiçã0.

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo, 24 de maio de2022



MUNTCTPTO DO MONTTIO
cÂnnnnn MUNTcTPAL

REUNÉO DE 2022tü6t01

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

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 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.o 94 de 16 de maio;

4. Compete à câmara municipal apoiar atividades de interesse para o municipio 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 fí) do

Anexo I à Lei n. 0 75/2013,de 12 de setembro);

5. O Clube Desportivo Cultural e Recreativo "Os Unidos" é uma instituição sem Íins

lucrativos, fundada em 02 de janeiro 1981 que desempenha um papel relevante na

promoção e desenvolvimento desportivo e cultural;

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

comemoração do 410 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 Íazer face às obrigaçoes anuais, nomeadamente o pagamento das

despesas com a promoçã0, divulgação e aquisição de material para a concretização do

aniversário do clube;

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 instituiçã0.

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

O Vereador,

/.' ó
r'

DGFP - Para conhecimento e pagamento

Montijo, 24 de maio de2022



MUN|CíP|O DO MONTUO
cÂnnnnn MuNrcrPAL

REUNÉO DE 2022t06t01

UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTURA. BIBLIoTECA. JUVENTUDE E DEsPoRTo

8, 0 Clube Desportivo Cultural e Recreativo "0s Unidos", com o número de identificação

fiscal 501 365 230 e sede no Baino das Baneiras, na União das Freguesias de Montijo e

Afonsoeiro solicitou à Câmara Municipal, um apoio financeiro para comparticipar a

concretização do programa do seu 41,0 aniversário, a realizar nos dias 10, 11 ,12e 13

de junho de2022.

PROPONHO:

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

alíneas o)e u), n,0 1, artigo 330, da Lei n0 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual,

delibere aprovar a atribuição de um apoio financeiro no montante de 3.000,00€ (três mil

euros), transferindo a verba financeira para a conta, titulada pelo Clube Desportivo Cultural e

Recreativo "Os Unidos", para o pagamento das despesas com a promoçã0, divulgação e

aquisÍção de material para a concretização dos eventos a realizar nos dias 10, 11 ,12 e 13 de

junho de 2022, conforme programa do seu 41.0 aniversário.

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 Íinal do primeiro semestre do ano de2022.

4. Que a presente deliberação respeite o disposto no art.56.0 da lei n.0 7512013, de 12 de

setembro, na sua versão atual.

5. Notificar o Clube Desportivo Cultural e Recreativo "0s Unidos".

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAV José Manuel Santos . Para conhecimento. O Vereador,

/rô
DCBJD - Para conhecimento, controlo e gestão do apoio face ao disposto no ponlo

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

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo, 24 de maio de2022



MUN|CíP|O DO MONTI|O
cÂnannn MuNrcrPAL

REUNÉO DE 2022t06101

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

DELIBERAÇÃO: Ap^^Jer P- u LLot-ar l.0-cr$ no

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.

R sgcmrÁnn o PRESIDENTE DAcÂMARA

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 instituiçã0.

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

O Vereador,

l/ ,/

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo, 24 de maio de2022
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ia çe se refere o n.o 2 do artigo 14.0)
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EIITIDAD0 : cIt!{ÀM IIUNIOIPAT DE i'í0NTiJ0 (subseLor da Adrrinistraçâo [ocaÌ] NIF 502g3d846

Núnero squencial de cabimento : 2022 / 1i68 Data do registo l|l : 2022105125

Obseruações do Documento ;

fontes de l'inanciarento
Receilas gerais

}( Receitas próprias
Einancianento da uE

futras lontes :

(e) {i} ContraÇâo de Enprésthros
390,000,00 {e} 100.00 (i} Tranferências no turbito das A&r, publicas

íel (:) tutras: Identificaqio

(€)

{€)

{€)

/;t

(i i

CÌasse 0

Classificaqão Orgân.i.ca :

Classificação Funciona! :

Classif icação Econonica

N.o Rubrica do Plano
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3- ({+5}

6-1

0BçN&ì{T0 m Ãrc 2022
06 DMSÀo D[ CIILTURÃ,BIBLI0{8CA,J{,VENTUDE E DESP0RT0

2.5.2,4. 0301 SERVIçoS CIJTTUnATS

Apio líovirento Àssociativo
0{0i0i99 INSTTTUTçÔES SEü I'INS iliCrÀTrVoS

ottTR0s

2022 A 80

DTSCRITIlIO

Ano Corrente 2023

vÀtoREs {e}

2024 2025 Seguintes
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2
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R
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390.000,00

390.000, 00

390,000, 00

390.000, 00

390.000r 00

390.000,00

390.000,00

390, 000, 00

390.000,00

390,000, 00

390.000,00

390.000,00

i{2, {14,

2{l ,585,

3,000,

2{{ ,585,

42

58 390.000,00 390.000,00 390,000,00
00

58 390.000,00 390.000,00 390.000,00

(1) Data do registo do cúinento relativo à despesa ern análise no sistena infornÉtieo de apoio à execuçâo orçaroental
Datat 2022105125 Nulero de lançamento no diárj.o do orçarento: 201i2

futras Observações :

Proposta de Cabirento n,0 2ï2211168
Àtribuiçâo de apoio financeiro ao Clúe hsprt-ivo Cultural e Recreativo nOs Unidosn, para cooparticì.paçao de despesas con a
organização do 410 aniversário do Clube.

DECTARO g'E A INI'ORI{AçÂO PRESTÀDA COIMIDf CO{ OS I.IAPAS DA

El{ECr4A0 0RÇ$íENTAL.

Identificaçâo do Declarante;
Nom€ CRISTTìE BASÍúS CAMIA

Cargo / funçáo À Chefe da Divisão de Gestão l'inanceira e
Pat

Data /ú{

0rçanento iniej.al
Reforços e créditos especiais/anulações
Dotação corrigida

Cúimnto relativo à despeu ern anáIise
SaLdo Residual

vos/descativos

disponível
registados




