
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE EXCELÊNCIA AUTÁRQUICA 2004

REUNIÃO DE 2006.07.2.1

DELIBERAÇÃO

(MINUTA)

ASSUNTO: "Assinatura de protocolos de utilização dos Pavilhões Gímnodesportivos Municipais de
Campo e Sobrado"

Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto versado em epígrafe, o qual foi objecto da

informação n,°31/DED/2006 de 29/06/06 cujo teor se transcreve

1. Como é do conhecimento de V. Exa. os Pavilhões Gímnodesportivos Municipais de Campo e Sobrado

encontram-se a ser utilizados durante o horário escolar peias escolas EB2.3 de Padre Américo de Campo e

EB2,3 de Sobrado respectivamente, sendo assim necessário proceder-se à realização de protocolos de

utilização.-^ s = •

2. Foram assim elaborados os protocolos (em anexo) que estabelecem as regras de utilização e se

submetem à aprbvação superior.—

Após a sua aprovação deverão ser objecto de homologação por parte da Direcção Regional de Educação

3. Informa-se ainda que os referidos protocolos estão de acordo com as regras definidas pela DREN. ^~

Para efeitos de comparticipação nas despesas foi fixada uma taxa de€ 11rOO/hora de acordo com a portaria

68/89 de 31 de Janeiro

4. Propõe-se ainda que os protocolos entrem em vigor no próximo ano lectivo,

'Tem competência para decidir sobre o assunto a Ex.ma Câmara Municipal ao abrigo do art 64° da Lei

169/99 de 18 de Setembro com a nova redacção dada pela Lei 5-A/2Q02 de 11 dê- Janeiro"
Sobre esta recaiu o parecer do Senhor Director do Departamento da Educação, Acção Social e Desporto em

que igualmente se transcreve *À consideração do Sr, Vereador Eng. Mário Duarte. Concordo com o

proposto. Proponho que o gabinete Jurídico se pronuncie acerca dos protocolos a fim de serem submetidos

à aprovação da Ex.ma Câmara."
Em, o Senhor Vereador proferiu o seguinte despacho "Concordo ao Gabinete Jurídico para parecer quanto à

proposta de protocolos que se anexam"

Em, o Gabinete Jurídico proferiu o seguinte despacho " Ex.mo Senhor Vereador Eng. Mário Duarte: sob o

ponto de vista legal não se vê inconveniente relativamente à.proposta de protocolo em anexo33

Em, o Sr. Vereador proferiu o seguinte despacho " Ao Ex.mo Senhor Presidente para agendamento à

reunião de Câmara.
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Em, 'o Bcmo Senhor Presidente proferiu o seguinte despacho "Concordo. Elabore-se minuta para ser

presente a reunião de Câmara." ----------- ---------------- ' --------------------
--------- Depois de analisado o assunto foi deliberado:, poc

proposta de protocolo nos termos e para os efeitos propostos.—

r% \JXvKr\^ aprovar a

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
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Câmara Municipal de Valongo

PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO

PAVILHÃO MUNICIPAL DE SOBRADO

Entre;

A Câmara Municipal de Valon.go, pessoa colectiva n° 501 138 960, representada pelo

Exm° Sr Presidente Dr. Fernando Melo e a Escola ..EB 2-3_deSobrado, com sede na Rua

de Fijós, 4440 - 334 Sobrado, pessoa colectiva n° 600 077 489, representada pelo Exma

S^ Presidente do Conselho Executivo Dr* Isabel Barreira, é celebrado o presente

Protocolo de Utilização, que visa estabelecer as condições de funcionamento do Pavilhão

Desportivo.

CLAUSULA 1a

A Câmara Municipal e a Escola comprometem-se a promover e a programar

actividades de índole desportiva / cultural e divulgá-las, tendo em vista a boa utilização e

dinamização das instalações,

CLAUSULA 2a

A gestão e a administração do pavilhão são da exclusiva competência da Câmara

Municipal de Valongo, Departamento de Educação, Acção Social e Desporto, sendo as

suas obrigações:

a) Administrar e gerir logística, patrimonial e financeiramente as instalações;

b) Fazer cumprir as normas em, vigor relativas à utilização de instalações

desportivas;

c) Receber, analisar e decidir sobre todos os pedidos de cedência regular ou

pontual das instalações;

d) Receber, analisar e decidir sobre todos os pedidos de cedência das

instalações para manifestações culturais que não danifiquem as instalações e

não ponham em causa as respectivas condições de higiene e conservação,

nomeadamente do recinto de jogos;

e) Manter as instalações e equipamentos que estão adstritos ao pavilhão

desportivo, em boas condições de funcionamento e segurança;

f) Suportar os encargos com os consumos de água, electricidade e gás

necessários ao funcionamento das instalações;
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Câmara Municipal de Valongo

g) Suportar os encargos que resultem dos custos de manutenção e conservação

periódica, bem como dos que resultem da utilização diária das instalações e

que não sejam originados por condutas negligentes ou má utilização dos

utentes;

h) Assegurar a manutenção e conservação dos espaços exteriores, adjacentes

ao pavilhão;

i) Assegurar a reserva para a utilização exclusiva da escola nos períodos de

funcionamento da mesma (das OShOO até 18h30), para prática das

actividades curriculares.

CLAUSULA 3a

1. A Escola na qualidade de entidade utilizadora do pavilhão desportivo obriga-se a:

a) Cumprir e fazer cumprir as normas de utilização em vigor;

b) Garantir a presença do pessoal necessário ao acompanhamento,

enquadramento, vigilância e segurança dos alunos;

c) Todo o material desportivo a ser utilizado nas aulas, tal como:

• Bolas;

• Colchões;

• Aparelhos de ginástica;

• Etc

serão da inteira responsabilidade da Escola.

2, Para efeito de participação nas despesas de manutenção, a Escola obriga-se ao

. pagamento de € 11,00 por cada hora de utilização do pavilhão.

3, O pagamento à Câmara Municipal de Valongo deverá ser efectuado mensalmente até

ao dia 15 do mês seguinte na secretaria do Departamento de Educação, Acção Social

e Desporto.

4. A Escola obriga-se a suportar os custos de reparação de eventuais danos que ocorram

durante o seu período de funcionamento e.que resultem de utilização que lhe seja

imputável
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5. Durante a ocupação do pavilhão pela Escola, a responsabilidade por qualquer dano

verificado em pessoas ou bens dentro do referido pavilhão é da responsabilidade

exclusiva da citada escola,

6. Para efeitos da referida utilização a Escola fornecerá ao Município no início de cada /

ano lectivo, até ao final do mês de Setembro, um piano de ocupação anual do referido

pavilhão, onde se descrimine o horário em que o mesmo será utilizado pela escola \A 4*
1. A prática de actividades extra curriculares fora do período reservado à Escola, deverá

ser articulado com a utilização por entidades externas.

2- Cabe à Câmara Municipal essa coordenação, sendo os pedidos da Escola feitos

antecipadamente, no prazo mínimo de 10 dias úteis.

CLAUSULA 5*

1. O incumprimento das obrigações previstas no presente protocolo, motiva a resolução

imediata do mesmo, que deve ser comunicada pela parte cumpridora à faltosa, por

carta registada.

2, Este protocolo é valido pelo período de um ano, a contar da data da assinatura, sendo

. renovável por igual período, se não for denunciado com a antecedência mínima de 60

dias ou resolvido por incumprimento.

Valongo, de de 2006

Pela" Câmara Municipal

O Presidente

Pela Escola EB 2.3 de Sobrado

. O Presidente do Conselho Executivo

(Dr. Fernando Melo) (Dr1 Isabel Barreira)



Acta n.° 10-05.06

CÂMARA MUNICIPAL DEVALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE EXCELÊNCIA AUTÁRQUICA 2004

REUNIÃO DE 2008-06-0'5

DELIBERAÇÃO

(MINUTA)

ASSUNTO: "Protocolo de utilização das Instalações do Pavilhão Municipal de Sobrado - alteração"

Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto versado em epígrafe, o qual foi objecto da

informação n.° 105/SGED/2008 e Protocolo de Utilização das instalações do Pavilhão Municipal de Sobrado

cujos teores se transcrevem; ------- --------- - ------------- - ------------- -------------------------------------- ----------------------

1. Como é do conhecimento de V. Exa., o Protocolo referido em epígrafe (em anexo), aprovado em reunião

de Câmara de 21/07/2006, não foi aceite pela DREN em virtude de discordar do teor da Cláusula 5.a. —

2. O Sector de Apoio Jurídico, Contencioso e Execução Fiscais, através de despacho da Exma. Dra.

Cláudia Dantas de 06/05/2008, declara não haver qualquer inconveniente legal na alteração da Cláusula

5.a do referido protocolo, consoante indicação da DREN. ------------------------------------ - ---------------------------

3. Nó sentido de desbloquear a presente situação e, tendo como objectivo a assinatura do Protocolo para

Utilização das Instalações do Pavilhão Municipal de Sobrado, propomos a alteração da -cláusula 5.a da

"1 — O incumprimento das obrigações previstas no presente protocolo motiva a resolução imediata do

mesmo, que deve ser comunicada pela parte cumpridora à faltosa, por carta registada. ---------------------- —

2 - Este protocolo é válido pelo período de um ano a contar da data de assinatura, sendo renovável por

igual período se não for denunciado com a antecedência mínima de 60 dias ou resolvido por

incumprimento." ------------------ - ------------------------------------------------------ - ------------------ - ------------------------

Passará a ter a seguinte redacção: -----------------------------------------------------------------------------------------
r

"1 — O incumprimento culposo das obrigações previstas no presente protocolo é causa legítima

para resolução imediata do mesmo, depois de aceite por ambas as partes ou definida por tribunal

a verificação e a natureza do incumprimento. ----------------------------------------- - ---------------------------------

2 - Quando o incumprimento se traduzir na falta de pagamento pontual da contraprestação da

escola, o Município apenas exigirá a referida contrapartida em atraso bem como juros de mora à

taxa legal em vigor". ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

'Tem competência para decidir sobre o assunto a Exma. Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea

b),, do n.° 4 do art. 64.° da Lei 169/99, de 18 de Setembro com a nova redacção dada pela Lei 5/A 2002, de

1 1 de Janeiro, e do disposto no art° 67.° do citado Diploma"-'- --------------------------------------------------------------

Pag, 23/28

CMV.OO 047.A


