
UNIDADE
DESPORTO

MUNTCíPIO DO MONTTIO
cÂirannn MuNlclPAL

REUNÉO DE 2022t06t15

ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECAS, JUVENTUDE E

PRoPosrA N." 96p- tzozz

ASSUNTO: Festa de Final de Ano letivo da Musimusa - Postura lrtelódica, Associação

Cultural e Recreativa, a realizar no Cinema-Teatro Joaquim D'Almeida, no dia 05 de
julho de 2O22.

A Musimusa - Postura Melódica, Associação Cuttural e Recreativa, Pessoa Coletiva com

o n.o 515465 453 e morada fiscal na Travessa António Rodrigues Pimentel, D.o 8, 2870-

459 na União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, efetuou, à semethança de anos

anteriores, um pedido de utilização da sata principat do Cinema Teatro Joaquim

D'Almeida, para a reatização da sua Festa de Finat de Ano Letivo, na data de 05 de jutho

de 2022, petas 21h30.

Considerando que:

1. De acordo com a redação da atínea e) do fr.o 2, do artigo 23.o, da Lei no 7512013,

de 12 de setembro na sua versão atual, a Câmara Municipat dispõe de atribuições

no domínio do "património, cuttura e ciência";

2. "As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos

respetivos órgãos", conforme expresso no n.o 1 do artigo 6.o da Lei n.o 7312013 de

3 de setembro, na sua versão atuat;

Seguimento

GAP - Para Conhecimento
GAV José ÀÂanuel Santos: Para conhecimento O Vereador

)rô
DCBJD. Para seguimento, controlo e gestão do apoio face ao

disposto no ponto 364 da norma de controto interno vigente,

arquivo e oficiar a instituição.

DAO - Publicitação da proposta

GCRP-Pubticitação no domínio do município

DGFP - Para conhecimento

Montijo, 03 de junho de 2027
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3. De acordo com o modeto da estrutura orgânica do Município de Montijo, incumbe à

Diüsão de Cuttura, Bibtiotecas, Juventude e Desporto, entre outras, as funções de

"assegurar a gestão dos equipamentos culturais municipais, designadamente o

Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida", de "promover e coordenar as ações culturais

municipais e estabelecer parcerias com entidades externas, visando dinamizar e

otimizar os meios e recursos disponíveis" e também "cotaborar (...) com outras

entidades na organização de eventos de natureza cultural e desportiva, visando a

dinamização das diferentes estruturas cutturais e desportivas existentes no

Município", ao abrigo das alíneas d) e j), constantes do art.o 9o, do Regutamento

das Estruturas Ftexíveis do Município de Montijo, pubticado no Diário da Repúbtica,

2.u série, n.o 94, de 16 de maio;

4. O estiputado no n.o 2 do artigo 4.o do Regutamento e Tabeta de Tarifas do

Município do Montijo segundo o qual, por deliberação da Câmara Municipat de

Montijo, devidamente fundamentada, podem ser criadas novas isenções;

5. Os custos de utitização e cedência deste equipamento no valor de 1.270,38€,

acrescido de IVA à taxa [ega[, calcutado com base nos valores constantes no

Regutamento e Tabeta de Tarifas do Município do Montijo em ügor, na atual

conjuntura económica, afetam de sobremaneira as instituições locais;

Seguimento

GAP - Para Conhecimento
GAV José Manuel Santos: Para conhecimento

DCBJD- Para seguimento, controto e gestão do apoio face ao

disposto no ponto 364 da norma de controto interno vigente,

arquivo e oficiar a instituição.

DAO - Pubticitação da proposta

GCRP-Pubticitação no domínio do município

/24

O Vereador

DGFP - Para conhecimento

Montijo, 03 de junho de 2022
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UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE CULTURA, BIBLIOTECAS, JUVENTUDE E

DESPORTO

PROPONHO:

í. Que a Câmara Municipat delibere aprovar a isenção do pagamento total da

locação da sala do Cinema Teatro Joaquim D'Atmeida, com üsta à

realização da Festa de Final de Ano Letivo da Musimusa - Postura

Melódica, Associação Cultural e Recreativa, no próximo dia 05 e jutho de

2022.

2. Que a presente detiberação respeite o disposto no art. 56.o da tei n.o

7512013, de 12 de setembro, na sua versão atual.

3. Notificar a Musimusa.

DELTBERAçÃo: Apra^A^ ìrr- üLúLlrLnüJ^rn U

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 detiberação de 21
de outubro de 2021, titutada pela Proposta n.o 01 12021.
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Seguimento

GAP - Para Conhecimento
GAV José Manuel Santos: Para conhecimento

DCBJD- Para seguimento, controlo e gestão do apoio face ao

disposto no ponto 364 da norma de controlo interno vigente,

arquivo e oficiar a instituição.

DAO - Pubticitação da proposta

GCRP-Pubticitação no domínio do município

O Vereador

.// ó

DGFP - Para conhecimento

Montijo, 03 de junho de 2022




