
MUNTCTPTO DO MONTUO
cÂnnnnn MuNtctPAL

REUNÉO DE 2022t06t01

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

PROPOSTA N." &LIZOZZ

ASSUNTO: Aquisição e oferta de equipamento despoÉivo ao Juventude Futebol Clube

Sarilhense.

Considerando que:

1. Os Municipios dispõem de atribuições, designadamente, nos domínios dos tempos

livres, do desporto e da saúde, conforme referem as alíneas 0 e g), n.0 2, artigo 230, da

Lei7512013, de 1209, na versão atual;

2, Constituem ainda atribuições dos Municipios "a promoção e salvaguarda dos interesses

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

patrimonio, cultura e ciência, conforme previsto no n,0 1 do art.o 23.o e na alinea e) do

número 2 do artigo 23,0, do Anexo I à Lei n.o 7512013 de 12 de setembro, na versão

atual;

3. O modelo da estrutura orgânica do Municipio do Montijo, onde incumbe à Divisão de

Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto, entre outras, as fun@es de "...estabelecer

parcerias com entidades extemas, visando dinamizar e otimizar os meios e recursos

disponíveis", e também "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 abrigo das alíneas c), d) e j),

contantes do artigo 9.0 do Regulamento das Estruturas Flexíveis do Municipio do

Montijo, publicado no Diário da República, 2.a série n.0 94 de 16 de maio de 2013;

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAV José Manuel Santos . Para conhecimento. 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.

, 1

DGFP - Para conhecimento e aquisiçã0.

Montfjo, 27 de maio de2022
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4. No regulamento de apoio ao desenvolvimento desportivo associativo, aprovado por

unanimidade na generalidade e na especialidade na reunião de Câmara, em 23/06/2004,

prevê a disponibilização de apoios materiais, humanos, logísticos e ainda a atribuição de

comparticipações, em forma de apoio ou do suporte indireto de despesas, para

apetrechamento apresentadas sob a forma de candidatura pelas entidades desportivas

legalmente constituidas, com sede social ou atividade no Concelho de Montijo, que se

revistam de interesse para o desenvolvimento desportivo;

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

atividades desportivas e culturais para a saúde fisica, mental e social e bem-estar dos

individuos e comunidades, e que se tem haduzido na concrelizaçáo de uma solida

politica de promoção do desporto e da cultura em estreita articulação e proximidade com

as associag)es e com os intervenientes das dlversas atlvldades culturais com especial

incidência na população mais jovem;

6, O Juventude Futebol Clube Sarilhense, com sede na Praça da República, no27, na

Freguesia de Sarilhos Grandes, é uma pessoa coletiva de direito privado com natureza

associativa e sem fins lucrativos, constituida em 1953;

7. A associação concelhia, tem como objeto social a promoção da educação fisica e de

todos os desportos em geral, e também, a promoção da cultura, conforme refere o artigo

2.0 dos seus estatutos;

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 mntrolo interno vigente, arquivo e oficiar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

O Vereador,

/1 t

DGFP - Para conhecimento e aquisiçã0.

Montijo,2T de maio de2022



MUNTCTPTO DO MONTUO
CÂMARA MUNICIPAL
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UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO

8. Enquanto instituição o Juventude Futebol Clube Sarilhense, desenvolve e promove

regularmente um vasto conjunto de atividades desportivas, Concomitantemente está

prevista, no próximo dia 5 de junho, uma etapa do projeto ROLABOLA 2022. Esle

projeto na modalidade de futebol envolve vinte e quatro equipas dos escalões de

formação e que o Município de Montijo se associa à sua promoção e desenvolvimento;

9. 0 Juventude Futebol Clube Sarilhense, dirigiu à Câmara Municipalde Montijo um pedido

de apoio destinado à aquisição e oferta de balizas amovíveis de futebol 7;

10. A relevância das iniciativas, assim como, a importância da prática desportiva nos

escalões de formação representa e difunde a nivel distrital a instituição desportiva

sediada no Concelho de Montijo.

PROPONHO:

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

alíneas o) e u), n.0 1, artigo 33o, da Lei no 7512013, de 12 de setembro, na sua versão atual,

delibere aprovar a aquisição e oferta de balizas amoviveis de futebol 7 no montante de

2.936,01€ (dois mil novecentos e trinta e seis euros e um cêntimo), conforme orçamento em

anexo.

2. Que a presente deliberação respeite o disposto no art. 57.0 da lei n.0 7512013, de 12 de

setembro, na sua versão atual.

3. Notificar o Juventude Futebol Clube Sarilhense.

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAV José Manuel Santos - Para conhecimento. O Vereador,

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

3M da norma de controlo interno vigente, arquivo e olÌciar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

DGFP - Para conhecimento e aquisição.

Montijo, 27 de maio de2022
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UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO

DELIBERAçÃO:
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Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.o 4, do Art.o 57,0, da Lei

n.o 7512013, de 12 de setembro, conforme deliberação de 21 de outubro de

2021, titulada pela Proposta n." 0112021,

A sEcRETARtA o PRESTDENTE oe cÂmmn

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAV José Manuel Santos - Para conhecimento

DGBJD - Para mnhecimento, controlo e gestão do apoio face ao disposto no ponto

364 da norma de controlo intemo vigente, arquivo e oÍiciar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

O Vereador,

// ,

DGFP - Para conhecimento e aquisiçã0.

Montiio,27 de maio de20ã2
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ARTUR rlonÊxcn a rtu{txi, AFFtsFonÍ$ LoA
Centro Empresarial Sintra Estoril Vl, Pavilhões F, E e G
lmpasse Fernão Lopes, no 11, Linhó
?710-264 Sintra - PORTUGAL

MPC (VAT): PT 501 21ó 901 - Câpital Sodã& 500.000,00€
AhÍüá dc Comfuuçao n" óó157
IBAN: PT50.0033.0O0O.00O1 1 59ó223.98
SWFT/HC: BCOMFTPL

TCeÍ.r t+rsrr21 9Z.3 9/30 - Faxe: (+3sr! 21 923 923 8n
gerat@aff.pt wwur.ett.pt www.attsports.pt

MUNICIPIO DE MONTIJO

R MANUEL NEVES NUNES DEALMEIDA 1 R/C

MONTIJO
2870-352 Montijo

PORTUGAL

since L987
Orçamento de Venda / Quotation

Original

Número oRV 2211390

Data 2022-05-24

Cliente V/ Contribuinte Desconto Zona Vendedor V/ ReÍerência

31460 502834846 01 J uim Catita Nossa Viatura

Condições de Moeda Câmbio Data de Vencimento Pág.

2410512022 1de2TransÍet€ncia Bancárla 60 Dias 1.0000

Artigo Descrição Qtd. Un Preco Desc lva Valor
FUTOOl

211',t071210

CCPB
7211

rBaliza Fut.7 Alum. Red. Portátil
fabricada em tubo de alumínio de 11Omm de diâmetro
circunscrito, com cerca de 3,8mm de espessura,
Íabricados de acordo com a Norma EN AW 6060, com
tratamento térmico T5, com cortes mecanizados, com
cotas de dimensões estruturais com a tolerância da
norma NP EN1202È2, com 2 refoços interioÍês lateÍais
para reÍorço de resistência às cargas e com peso de +-
3,762K9 por Ívl/L. Lacado na cor branco brilhante RAL
9í10.
Fixação da rede através de Íixadores em poliamida, com
sistema "easy click" (íomecidos com a baliza), para
colocação só na ranhura traseira da trave e dos postes,
sendo os mesmos amovÍveis e fácies de colocar, reürar
ou até adicionar (caso o diente opte por colocar mais
Íixadores adicionais) mesmo com a rede montada.

Redes Fut.7 4mm PP 12x12cmEnt.
6,'10É,í 0xí,00/1,50m 9Nós Branca
Contra-Peso plBal.Ful.fi n 50r35x1 6cm
Deslocação e montagem das balizas de Futebol 7
(72111D2H1DI

2,0000

Í,0000

4,0000
1,0000

Un

Pa

Un

658,0000

95,0000

84,0000
640,0000

23

23

23
23

í.316,00

95,00

33ô,00
640,00

At",nspoftar 8,0000 2.387,00
Este documento náo constitui documento de transporte, nos termos do Decreto-Lei n: 147t2O03

Natureza: Orçamento

WaM - Processado por programa certiÍicado no 2649/AT - Sage
Este documento não serve de Íactura

Processado por computador

Artur Florêncio & Filhos, AFFSPORTS, Lda. - Centro Empresarial Sintra/Estoril Vl, Paülhão F - Sintra -2710-264 Sintra - 501216901
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ARTUR rlonÊxcn & RLHoS,AFFSPoRT$ LDA.

Centro Empresarial Sintra Estoril Vl, Pavilhões F, E e G
lmpasse Fernão Lopes, n" 11, Linhó
2710-264 Sintra - PORTUGAL

NIPC (VAT): PT 501 21ó 9O1 - CaPital SociaÌ 500'000'00€
Alvüá dc Cortraão n" óó157
IBAN: PT50.0033.@00.0@1 1 596223.98
StuVlFT / BK: BCOMPTPL

TCcf.: t+:srr21 9A 923 0 - Faxee: (+rstt 21 923 923 8/9

geral@aft.pt www.aÍl.pt www.aÍt3ports.pt

MUNICIPIO DE MONTIJO

R MANUEL NEVES NUNES DEALMEIDA 1 R/C

MONTIJO
2870-352 Montijo

PORTUGAL

Exmo- Sr. Ricardo Martins

do orçamento: 10 dias

de entrega: Aproximadamente 3 a 4 dias

de entrega: Campo do Juventude Sarilhense

uim Catita

Este documento não constitui documento de transporte, nos termos do Decreto-Lei n.o 14712QO3

Orçamento de Venda / Quotation

Original

Número oRV 2211390

Data 2022-05-24

V/ ReferênciaZona VendedorDescontoCliente V/ Contribuinte
faNossauim CatitaJ0131460 502834846

Pág.Moeda Câmbio Data de VencimentoCondições de Pagamento

1.0000TransÍerência Bancária 60 Dlas 2

Desc lva ValorUn PreçoQtd.DescriçãoArtiqo
2.387,008,0000

Transporte

2.387,008,0000Total

Data Carga

Local carga

Data descarga

Descarga

Transporte

Peso Bruto: 504,0 Peso Liquido: 450,0 Volume Total: 0,0

Motivo:

Observações
Os artigodserviços Íacturados Íoram colocados à disposiçáo do adquirente nesta data. só aceitamos reclamações até 3 dias após a recepção do material'

aceita as nossas condições de Íomecimento.Orçamento indivisível e válido durante l0 dias de calendário

Hora Carga

Centro Emp. SintrdEstoril V[ Pav.F - lmpasse Femão
Lopes 271&264 Sintra

Hora Descarga

R MANUEL NEVES NUNES DE ALMEIDA 1 NC 287V352
MONTIJO

Matricula

Total Mercadoria

Despesas

Adiantamentos

Desc. Cabeçalho

Desc, Linhas

Total lva

Íotal a Pagar

2.387,00

0,00

0,0c

0,00

0,00

549,01

2.936,01

Com a confirmação da encomenda, o cliente

Natureza: Orçamento Processado Por comPutador

WaM - Processado por programa certificado no 2649/AT - Sage

Este documento não serve de factura
Artur Florêncio & Filhos, nrr-spóiifs, Lda. - centro Empresarial sintra/Estoril Vl, Paülhão F - sintra -2710-264 sintra - 501216901
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RFFSPORTS
bulldtngsptrstoru6'r @

ARÍUR r[oR!Í{oo & F[Hot AFFspoRÍs, r.rra
Cêntrc Empreerial SintE/Estoril Vl, Pavilhõês'F ,'( e'G"

lmpãs* Fernão topes, nru, linhó - 27lG264SIÍ{TRA- PORÌUGA|
Íeleís: 21 923 923 0; Files: 21 923 923 8/9; ldgggqE!!

FICHA DE PRODUTO 23-07 -2019

FUTOOl Página 1 de 1

Baliza Futebol 7 Portátil
Revisto em:
0ô-08-2019

Descrição:
Baliza 6000 x 2000 mm portátil de alumínio, com postes e trave de secção redonda Q 110 mm, reforçada
interiormente e com uma ranhura para colocação de fixadores (incluídos).
Lacado (Pintado) a Branco RAL9110.
Em conformidade com a norma NP EN 7€.
Incluído: Opção:

110

2O0O mm

No intuito de melhorar a qualidade dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar em qualquer altura e sem pré-
aviso, as características técnicas da nossa produção. Os esboços, fotos e textos são dados a título puramente indicativo, e em
nenhum caso serão considerados como contratuais.

O
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