
MUNTCTPTO DO MONTUO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNÁO DE 2021109115

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

PROPOSTA N:4Zln2o21

ASSUNTO: Aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar e a outorgar entre o

Município do Montijo e a entidade associativa sem fins lucrativos designada por Sinfonias

& Eventos - Associação, referente à temporada202112022.

Considerando que

a) A Sinfonias & Eventos - Associação, pessoa coletiva de direito privado com o número de

identificaçâo fiscal 516 167 464, com sede na Rua João Pedro lça - Páteo do Gaspar,26 a

29, 2870-338 Montijo, situada na União de Freguesias do Montijo e Afonsoeiro, é uma

associação sem fins lucrativos fundada em 2020 que promove o ensino e a divulgação das

artes no nosso concelho, nomeadamente música, dança e teatro, De entre as principais

atividades de dança, destacam-se as classes de competição do grupo de Hip Hop - United

Dance Crew (UDC), já com experiência internacional, bem como a Íormação noutras

modalidades de dança e atividades físicas, nomeadamente Dança Criativa, Ballet, Dança

Contemporânea, Danças de Salã0, Dancehall, Yoga e Condição Física e Manutençã0, que

abrangem elementos de diversas faixas etárias. No campo da música, a Associação promove

o ensino de todo o tipo de instrumentos musicais e canto, bem como a formação de grupos

musicais de diferentes estilos (atualmente mais de uma dúzia), abrangendo também várias

faixas etárias, alguns deles com experiência e projeção a nível nacional e internacional, O

Seguimento:

GAP - Para conhecimento.

GAV Sara Ferreira - Para conhecimento. A Vereadora,

Sara FerreiraDCBJD - Para conhecimento, arquivo e oficiar a instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.
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DGFP - Para conhecimento e pagamento.
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ensino e a divulgação da música portuguesa, nomeadamente de cariz tradicional, constituiu

sempre um dos principais objetivos da Escola.

b) Enquanto instituição a Sinfonias & Eventos - Associaçã0, pretende desenvolver e promover

no decurso da temporada 202112022 um vasto conjunto de atividades culturais, que vão

desde a continuidade no ensino da iniciação e formação musical para crianças, jovens e

adultos, passando pelo ensino de todo o tipo de instrumentos e canto, assim como pretende

dar continuidade e um novo impulso aos atuais grupos musicais Sinfonias e Eventos, como

são o caso do Grupo de Música tradicional Portuguesa ( Sinfonias e Tradições ), o Grupo de

Serenatas Sinfonias ao Luar, os acústicos de pop rock Guitarras de Amigos e Contratempo,

entre outros, A Associação pretende também a desenvolver outros projetos musicais de

relevo, como são o caso da Orquestra de Cavaquinhos, Orquestra de Cordas e Grupo de

Fado. E objetivo da Associação que os grupos venham a realizar diversos concertos ao

longo da temporada, Na área da Dança, ente outros eventos e atuaçÕes dos diferentes

grupos, o grupo de hip hop UDC garantiu já a presença de 3 classes de competição no

Campeonato do Mundo Hip Hop Unite 2021, que se vai realizar no final de Novembro em

França;

c) Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal,

deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes,

nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, nos

termos da alínea o)do n.o 1 do artigo 330, da Lein0 75/2013, de 12 de setembro;

d) De acordo com o previsto no Regime Jurídico das Autarquias Locais e da Transferência de

Competências do Estado, aprovado pela Lei n.o7512015, de 12 de setembro, na redaçâo que

lhe foi conferida pela Lei n,0 65/2015, de 16 de julho, as autarquias Locais têm atribuições
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nomeadamente nos domínios dos tempos livres e desporto, da saúde, da ação social e da

promoção do desenvolvimento;

e) Nos termos da alínea u) do n.o 1 do artigo 330 do citado diploma legal compete, de igual

modo, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse

municipal de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra;

0 A importância da colaboração entre a Sinfonias & Eventos - Associação e o Municipio do

Montijo no âmbito da promoção de espetáculos interconcelhios, mediante o convite à

participação de entidades externas ao Concelho;

g) Que à Sinfonias & Eventos - Associaçã0, instituição cultural sem fins lucrativos, não é

aplicável o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo constante

do Decreto-lei n,0 27312009, de 1 de outubro, atenta a respetiva natureza, objeto e

finalidades, não consubstanciando a instituição nenhuma das entidades previstas no n.0 1 do

artigo 3,0 do citado Decreto-Lei n.o 27312009, de 1 de outubro,

PROPOE.SE:

1. Que o Município de Montijo delibere aprovar a minuta de protocolo de colaboração entre o

Município de Montijo e a associação sem fins lucrativos designada por Sinfonias & Eventos -

Associaçã0, cujo conteúdo se dá integralmente reproduzido nesta sede para os devidos e

legais efeitos, no âmbito do apoio à realização de atividades culturais e desportivas.

2. Que a Câmara Municipal do Montijo delibere aprovar ademais a concessão de apoio

financeiro no montante total de 5850,00€ (cinco mi oitocentos e cinquenta euros), sendo que

2250,00€ (dois mil duzentos e cinquenta euros) destinam-se ao apoio atividade cultural
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regular, 1600,00€ (mil e seiscentos euros), destinam-se ao apoio à comparticipação de

instrumentos e 2000,00€ (dois mil euros), destinam-se ao apoio à comparticipação de

intervençÕes de adequação e melhoramento das instalações para o desenvolvimento da

atividade cultural, e de apoios logísticos e materiais previstos, nos termos constantes do

citado protocolo, transferindo a verba financeira para a conta com o IBAN PT50 0079 0000

8243 43851010 B, titulada pela Sinfonias & Eventos - Associaçã0, conforme documento em

anexo e de apoios logísticos e materiais previstos, nos termos constantes da citada minuta de

protocolo de colaboração;

3. Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorga da minuta de protocolo de

colaboraçáo entre o Município de Montijo e a associaçáo sem fins lucrativos designada por

Sinfonias & Eventos - Associação para a temporada 202012021',

4. Que o apoio financeiro seja concedido através da informação de cabimento que se anexa;

5. Que a atribuição do presente apoio financeiro conste da relação a publicar anualmente no site

desta Autarquia, nos termos do disposto no n.0 1 do art.o 4 da Lei 6412013 de 27 de agosto.

6. Notificar a Sinfonias & Eventos - Associação da deliberação tomada.

DELIBERAÇAO:

(JíJô.Iottoot
/A Pôí

noQ

Aprovada em minuta, paÍa eÍeitos do disposto do n.0 4, do Art.o 57.0, da Lei n.o

7512013, de 12 de setembro, conforme deliberação de 25 de outubro de 20'17, titulada
pela Proposta n.o 0212017,

on cÂmnRnoA SECRETÁRA
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