
MUNTCTPTO DO MONTT|O
cÂnmnn MUNtctPAL

REUNÉO DE 2022t06t01

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

PROPOSTA ru.'p-qSZOZZ

ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro à Sinfonias & Eventos - Associação com vista à

comparticipação da produção de EP, Video.Clip e CD.

Considerando que:

1. Os Municípios dispõem de ahibuições, designadamente, nos domínios dos tempos

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

Lei7512013, de 12109, na versão atual;

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

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

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

número 2 do artigo 23.0, do Anexo I à Lei n.o 7512013 de 12 de setembro, na versão

atual;

3. De acordo com o modelo da estrutura orgânica do Municipio do Montijo, incumbe à

Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto, entre outras, as funSes 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 Municipio do Montijo, publicado no Diário da

República, 2,4 série n.0 94 de 16 de maio;

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 instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

O Vereador,

/24

DGFP - Para conhecimento e pagamento

Montijo, í6 de maio de2022
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UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTURA. BIBLIOTECA. JUVENTUDE E DESPORTO

4, 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 traduzido na concretização de uma sólida

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

as associações e com os intervenientes das diversas atividades culturais com especial

incidência na população mais jovem;

5. A Sinfonias & Eventos - Associação, pessoa coletiva de direito privado com o número de

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

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

associação sem fins lucrativos Íundada en 2220 e promove, para além das classes de

competição dos United Dance Crew (UDC), diferentes modalidades de dança e

atividades fisicas (Dança Criativa, Ballet, Dança Contemporânea, Danças de salã0,

Dancehall, Hip Hop, Yoga, Condição Física e Manutenção ), constituídas por elementos

de diversas faixas etárias;

6. Enquanto instituição a Sinfonias & Eventos - Associação, desenvolve e promove na atual

temporada 202112022 um vasto conjunto de atividades culturais, como o ensino inicial

de formação musical e de todo o tipo de instrumentos, aulas de canto, assim como, dá

continuidade aos atuais grupos Sinfonias e Eventos - grupo de música tradicional

portuguesa e grupo de serenatas, com a realização de diversos concertos ao longo da

temporada;

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 instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domÍnio do município.

O Vereador,

,/z /:,

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo, 16 de maio de2022
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UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECA, JUVENTUDE E DESPORTO

7. A Sinfonias & Eventos - Associaçã0, dirigiu à Câmara Municipal um pedido de apoio

financeiro destinado a comparticipar as despesas da produção de EP, Video-Clip e CD;

L A relevância das iniciativas, assim como, a importância da produção do 10 EP, da

produção do 20 CD, assim como, do 1o vídeo-clip representa e difunde a nível nacional a

instituição culturalsediada 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 330, da Leino7512013, de 12 de setembro, na sua versão atual,

delibere aprovar a atribuição de um apoio financeiro no montante de 1.800,00€ (mil oitocentos

euros), transferindo a verba financeira para a conta, titulada pela Sinfonias & Eventos -

Associaçã0, para o pagamento das despesas da produção de EP, Video-Clip e CD.

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 finaldo primeiro semestre do ano de2022.

4. Que a presente deliberação respeite o disposto no art.56,0 da lei n.o 7512013, de 12 de

setembro, na sua versão atual.

5. Notificar a Sinfonias & Eventos - Associaçã0.

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 instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do municÍpio.

O Vereador,

,/.t +

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo, í6 de maio de2022
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DELTBEF{AçÃo: Ap^t^A^ W üLiür!--tr o n'tÀrüÁ-,[

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." 012021.

A SECRETÁRA O PRESIDEIiITE DACÂII|ARA

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 instituição

DAO - Publicitação da proposta.

GCRP - Publicitação no domínio do município.

O Vereador,

,ra 4

DGFP - Para conhecimento e pagamento.

Montijo, í6 de maio de2022



20221051n RESOruçÃo il.0 112020 (5 DE JANETRO Dr 2021)

Àlt8x0 II
rNtuH$Ào DE cÀtiM[Hlg

{a que se refere o n,o 2 do artigo i4,"}

0slilÌoes

EMIDADE : cMAM KJNICIPAI, D8 }J0Ì{IIJO {subsetor da Âdninisrraçao Local} NIF 50293{gd5

Nútero seçencial de cabinnnto t 2022 I 1004 Data do registo {i} I 2022/05i11

Observaçôes do Docunrento

Pontes de t'inancianento
Receitas gerais

l( Receitas próprias

t'inarciarento da UE

{et (i)
390,000,00 {e} 100.00 Í1)(et (t)

Ottras Eonles :

Conlração de &préstiros
Tranferências no ârüito das Adm, ttiblicas
futras: Identificaçao

(e)

{c)
(e)

(!)
(i)

tiì

Cìasse 0
CÌassificação Orgânica :

Classi.ficaqão l\incional I

CÌassj.f icaçâo Económica

N,o Rubrica do Plano

ITE}I

ofiÇÀr,rBMo m ÀN0 2022

06 DIVISAO DE CULTURAíBIBI,IOTECA,.]WENTUDE S DESPORTO

2,5,2,4, 0301 SERVrçOS CUI,TURATS

Apoio llovinenlo Àssociativo
0{0?0199 INS1ITUIÇ0ES SEl.í [.INS ITJCRATTVOS

0{uR0s

2022 A 8A

ESCRITIVO vAr0REs {€}

Àno Corrente 2023 2021 2025 Seguintes

3-

6-

1

2
2-

4

5

6=
1

8=

+2

({+5}

390 , ()0o, ()0

390. 000, 00

390, 000, 00

390,000,00

390.000, 00

390, 000, 00

390, 000, 00

390, 000, 00

390, 000, 00

390, 000, 00

390.000,00

390, 000, 0o

132,35t,42
257,639,58

L800,00
255,838, 58

390,000, 00 390. 000, 00 390,000, 00

390.000,00 390,000,00 390.000,00

(i) Data do registo do cabimento reÌativo à despesa en aniíIise no sisteüa inforútico de apio à execução orçanental
Dala: 20221051|r Nrirero de lançarento no diário do orçanento: 181i0

Ortras 0bservaçôes I

Proposta de Cabinento n,, 20221100i
Àtribuição de apio financeiro à Sinfonia e Eventos para as despesas con a produção do Epr video e CD

Reforços e créditos especiaÍsianulações
btação corrigida
Cativos/descativos
Cabirnentos registados
Dotação dispúvel

relativo à despesa en análise

inicial

ResiduaÌ

DECLÀRo Q|JE A llttoRtffçÀo PRESTÀDA CorMirE C0{ OS }íAPAS DA

ElíEC{'çÃo 0Rç$íEN?AL,

Identificaçáo do Declarante:
[bne CRISTII{A BÀST0S CâNrÀ

Cargo / função A Chefe da Divisão de Gestão Financeira e

Data t)A-




