
MUN|CíP|O DO MONTT|O
cÂvnnn MUNTcTPAL

REUNÁO DE 2022t06t01

UNIDADE ORGÂNICA: DIVSÃO DE CULTUM, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO

PROPOSTA X."gS4:ZOZZ

ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro à SCUPA - Sociedade Cooperativa União

Piscatória Aldegalense para a realização de eventos e iniciativas integradas nas "Festas

Populares de São Pedro 2022".

Considerando que:

L Constituem atribuições dos Municípios "a promoção e salvaguarda dos interesses

proprios das respetivas populaçoes (...), designadamente no que diz respeito ao

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

número 2 do artigo 23.0 e o estipulado na alínea u) do número 1 do artigo 33.0 da Lei n.0

7512013 de 12 de setembro, na versão atual,

2. É da competência da Câmara Municipal "apoiar atividades de natureza social, cultural,

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o municipio (...)", conforme

o Anexo I à Lei n.o 7512013 de 12 de setembro, na versão atual;

3. O Regime Juridico das Autarquias Locais comete precisamente à câmara municipal não

só a competência (ou seja, poder) de deliberar sobre as formas de apoio a entidades e

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à

realização de eventos de interesse para o municipio, bem como à informação e defesa

dos direitos dos cidadãos como também a de promover e apoiar o desenvolvimento de

atividades (,..) económica[s] de interesse municipal;

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 intemo vigente, arquivo e oficiar a instituiçã0.

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

O Vereador,

/z "1

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo,20 de maio de2022
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4. "As Festas Populares de S. Pedro, também conhecidas por Festas dos Pescadores,

remontam ao ano de 1856, segundo o testemunho escrito mais antigo, Reativaram-se

em 1949 com relançamento decisivo em 1951, fruto da vontade e trabalho de uma

comissão da qual faziam parte Humberto de Sousa, Joaquim Elisário Moreira, José

Joaquim Caria, José Ribeiro Vintém, Luís Lucas Onofre e Francisco Neto dos Santos" in

Montijo - Festas Populares do Concelho, Luís Maria Pedrosa dos Santos Graça e

Francisco de Almeida Dias;

5, As Festas Populares que se realizam têm como referência S. Pedro, padroeiro dos

pescadores que representam o segmento da população que povoou o antigo Montijo

quando a tena ainda se chamava Aldeia Galega do Ribatejo, constituem um dos

momentos mais importantes das várias festividades populares que, nesta altura do ano,

deconem por todo o Concelho;

ô. As Festas Populares de São Pedro, encontrando-se profundamente enraizadas na

vivência coletiva do povo montijense, devem constituir motivo de orgulho da nossa

identidade cultural;

7. Trata-se de um patrimonio cultural que, pelo seu valor próprio e intrínseco deve ser

apoiado de forma a fortalecer a nossa identidade e o nosso sentir popular;

8. As Festas Populares de São Pedro, nas suas dimensÕes religiosa, profana e taurina,

contam sempre com um forte envolvimento de toda a comunidade, sendo festividades

que se devem realizar de e para as pessoas, numa relação de grande proximidade com

as associações culturais e recreativas do nosso Concelho, que representam as forças

vivas da sociedade onde estão inseridas,

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 insütuição.

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município

O Vereador,

,'1 ?

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo,20 de maio de2022
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Assim, a SCUPA - Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense organiza e dinamiza

alguns eventos e iniciativas em colaboração com a Comissão de Festas no âmbito das "Festas

Populares de São Pedro 2022', designadamente:

i. Romagem ao cemitério;

ii. Procissão de São Pedro;

iii, Lavagem e arrematação das bandeiras;

iv. Tradicional almoço da classe piscatória;

v. Encontro de embarcações cruzeiro por do sol cais vivo;

vi. Animações.

PROPONHO:

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

alineas o)e u), n.0 1, artigo 330, da Lei no 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual,

delibere aprovar a atribuição de apoio financeiro à SCUPA - Sociedade Cooperativa União

Piscatória Aldegalense, no montante de 13.550,30€ (treze mil quinhentos e cinquenta euros e

trinta cêntimos), transferindo a verba financeira titulada pela SCUPA para dinamização e

realização de eventos e iniciativas em colaboração com a Comissão de Festas, no âmbito

das "Festas Populares de São Pedro 2022';

2. Que o apoio financeiro seja concedido através da rubrica orçamental n.0 06/04.07.01,99,

conforme informações de cabimento que se anexa;

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 dominio do município.

0 Vereador,

)/ t

DGFP - Para conhecimento e pagamento

Montijo,20 de maio de2022
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3. Que a presente deliberação respeite o disposto no art. 56.0 da lei n.o 75/2013, de 12 de

setembro, na sua vensão atual;

4. Notificar a SCUPA - Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense.

DELTBEF{AçÃo: A pralaâa Qor iÍJâr-ulrnraodr .

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 .

DACÂMARAoR sEcRrrÁnn

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 instituiçao.

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no dominio do município.

O Vereador,

21 4

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo,20 de malo de2022



2022t05120 RESoTUÇÀo N.0 {12020 i5 DE JANETRO DÊ 2021)

Àil8)(0 Ir
INFo$'|ÀçÀ0 DB CÂ8fi8il10

(a que se refere o n,o 2 do arLigo 14,0|

nslmoes

EIITIDADE : Cltl{ARÀ I{JNICIPÀL 0E ì.1ü{tÌJ0 {súsetor da Adninistraçâo Local} NIF 502834846

Nfuero seçenciaÌ de cabirnento : 2022 I ll28 Data do registo lll t 2022105120

üservações do Docunento

I'ontes de Pinancianento
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X Receitas próprias
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Classificação tuncional : 2.5.2,1. 0111 SERVIÇffi CUTTUMIS

I'estas Populares

Classificação Economica : 04070199 INSTITUIÇffiS SEll ['INS TUCMTMS
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{11 Data do rEisto do cabirento relativo â despesa en anáÌise no sistema infornático de apoio à execução orçamental

Mtat 2022105120 l{llnero de Ìançanento no diário do orçanento: 191?1

&rtras 0bservaçôes r

Proposta de Cabinento n.o 20221L128

Atribuição de apio financeiro à SOJPÃ para despesas coil eventos e iniciativas integradas nas !'eslas Populares de 3ão Pedro

DECLARO QIJE À INTORüAçÃO PRISTÀDÀ COHCIDE C!}I OS I.IAPAS DA

El(r{rr($o 0RçÂ!í0MAL.

Identificação do Declarante:
None CRISTIÌ|A BÀST0S CÂlftÀ

Carqo / função A Chefe da Divisão de Gestão Financeira e

Data &
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