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PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA
MUNICIPAL DE VILA VELHA DE
RÓDÃO E
A SOCIEDADE FILARMÓNIC
A DE EDUCAÇÃO E BE
NEFICÊNCIA
FRATELENSE
ÁÇâma Municipal pretende continu
ar
na área do município, nomeadamente a incentivar a prática das actividades culturais
o qu 4s rcfec ao ensino da música
e envolver,
que possf*r, as Associações do
con
celh
o
mo
na
tiva
ção
da
pop
ulaç
ão.
eánheçerno que, por si própria
, não tem,vp9ação ,para assegurar
directamente
dçtttfnadas actMdades, como seja
a inanuteiçAQ dc urna escola de musica
, e tendo a
SÔd1a’& ilannfcá ‘de Éduáaç
ão e Bqcéçia .Eiatelense = adia
nte designada
SFEBP expcriêcia de muitas
década.ça ea, cori ela vem cele
brar o presente
P±otocolo de coab&àção, nos term
os seguintes:
-

PRIMEIRA

O Mq ípio de Vila Velha de Ród
ão peoaIecíva 506 642 798, rep
resentado neste
PtI9 pelo Vice Presidente
da Cnaratmicpal, Luis Miguel
Ferro Pereira,
dÍ1rmõnica de EducaçIc
çpeçnç’a Eratelense SFEBF
pessoa
Ï96 854, representada pelô Vic
e Iifcsidente da Direcção, Sr. José
MeSequeara e pela Secretá
ria
adíam celebrar o presente protoco da Direcção. tOlga Mana Ribeiro Gouçalves,
lo de colab&aão, Íielo qual o SFEBF
obÃiação dc manter a funcionar
assume a
uma escola de uusrca, ligada à Ban
da Filarmónica,
abexttlios residentes no concelh
o de Vila Velfia. dç Rõdão, e a Câm
ara Municipal
àsswne a obrigação de apoiar aqu
ela inic
das medlldas que vierem a ser acorda iativa, &itro das possibilidades existentes, e
das entre ambas as partes (Câmara
Municipal e
SFEBF)*.
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SEGUNDA

1. Dentro do âmbito atrás referidó
,íSEEBF obriga-se, desde já a:
a) Manter a escola de músicã
aberta a todos os
independentemente do escalão etário;

interessados,

b) Continuar com a actividade
da Banda Filarmõnica, desenvolvendo
concertos, e promovendo o concelh
o no país e no estrangeiro;

2. A SFEBF obriga-se tibém
a elabàrar um Plano de Actividades anu
al
escola de música, (onde manterá
um
as actividades da Banda Filarmónica
.
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TERCEIRA
A Câmara Municipal ob
riga-se a:
a) Comparticipar as de
spesas e encargos qu
e a SFE3F vai assum
tarefas do presente
ir com as
Protocolo, para ele
transferindo, men
importância de%50
sa
1mente
( quatrocentos e cinque
nta euros)
b) Os pagamentos da
quantia referida na al
ínea anterior deverão
atéaodia30decadam
ser feitos
ês;
c) O pagamento a
efectuar no mês de
Março será de € 1.
trezentos e cinquenta
350,00 m
euçs ), quantia refere
nte aos meses de Ja ( il
Fevereiro e Março de
neiro,
d) A comparticipaçã 2006;
o da Câmara Mun
icipal poderá ser
apreciação do Projecto
revista àpõs
referida no ponto 2. da
cláusula SEGUNDA
.
QUARTA
O presente Protocolo
inicia a sua vigência
com a assinatura do m
um ano, rçnovandoesmo e é válido po
se au
r
denunciado (por carta tomaticamente se até 60 dias do termo da
sua vigência não for
registada com aviso dc
recepção), por qualquer
das partes.

Vila Velha de Ródã

o,

Pela Câmara Munic
ipal
Pelo SfEBF:

de
:

de 2006.

