APOIO À ACTIVIDADE MUSICAL

N.º 3 – Setembro de 2009

REEMBOLSO DO IVA

Caros amigos.
Continuamos

com a nossa folha informativa e

entendemos que esta representa mais uma boa forma
de contacto entre a ACCS e as colectividades do
Concelho.

Setembro foi um mês de grande actividade para o país
e terá sido também o mês de recomeço das actividades
desportivas, culturais e recreativas nas nossas
colectividades. Foi também o mês em que a ACCS
assinou o seu contrato-programa com a Câmara
Municipal do Seixal, parceria que, entre outras coisas,
implica um fundamental apoio para a realização do 6º
Encontro de Colectividades que se quer participado e
vivo no debate.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º
128/2001, de 17 de Abril foi criada uma linha de
apoio a associações sem fins lucrativos que se
dediquem à actividade musical. Desta linha de
apoio destacam-se os seguintes elementos:





No

sentido de preparar esse Encontro, a ACCS em
breve fará uma nova ronda de reuniões com as
colectividades do Concelho, pelo que ficam desde já
convidados para participar nas mesmas. Acreditamos
que só com a participação de todos este poderá ser um
Encontro útil e produtivo. Queremos falar dos nossos
problemas, mas acima de tudo das soluções possíveis!





Destina-se
a
bandas de
música,
filarmónicas, escolas de música, tunas,
fanfarras, ranchos folclóricos e outras
agremiações culturais que se dediquem à
actividade musical e que estejam
constituídas em pessoas colectivas de
direito privado sem fins lucrativos.
É atribuído pelas Direcções Regionais de
Cultura.
Corresponde à devolução do IVA, pago e
suportado pelas entidades beneficiárias na
aquisição de instrumentos musicais,
fardamentos e trajes utilizados na sua
actividade cultural.
As candidaturas são entregues durante o
mês de Dezembro, englobando as
aquisições realizadas no respectivo ano
económico.
Os impressos de candidatura estão
disponíveis em www.cultura.lvt.pt

Fica lançado o desafio, acompanhem este debate que
queremos lançar e que culminará dia 21 de Novembro
com o 6º ENCONTRO DE COLECTIVIDADES DO
CONCELHO DO SEIXAL.

Termino

como

sempre

enviando

um

abraço

associativo.

Viva

3º FÓRUM SEIXALÍADA “O PRAZER DE JOGAR”
– 16 DE OUTUBRO, 20:30, CENTRO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE PINHAL DE
FRADES.
FESTA

ENCERRAMENTO

DE OUTUBRO,

o Movimento Associativo do Concelho do

Seixal!
José Carlos Gomes
Presidente da Direcção

15:00,

26º

– 17
COELHO,

SEIXALÍADA

RUA PAIVA

SEIXAL

Reuniões com o Movimento Associativo
Concelhio (por freguesia) - Mês de
Novembro
6º ENCONTRO
Novembro

DE

COLECTIVIDADES - 21 de

accseixal@gmail.com

