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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE EXCELÊNCIA AUTÁRQUICA 2004

REUNIÃO DE 2009-04-02 l^~~

DELIBERAÇÃO

(MINUTA)

ASSUNTO: Protocolo de cedência de instalações ao Futebol Clube Estrelas Susanense

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

informação n.° 37/SGED/2009 de 12 de Março de 2009, cujo teor se transcreve:

1. A Colectividade Futebol Clube Estrelas Susanense tem vindo a desenvolver um notável trabalho no / N,

âmbito do desporto, nomeadamente ao nível das modalidades de TaeKwondo. Kickboxinq e Futsal. ^y

envolvendo crianças e jovens da zona habitacional do Susão, onde está sediada.

2. Na sequência da nossa visita às instalações desta Colectividade, verificamos que possui sede própria,

com um bar e um pequeno espaço para os treinos do TaeKwondo e Kickboxing, sem grandes condições. —

3. Assim, considerando que esta Autarquia está sensibilizada para fomentar e promover a massificação da

actividade desportiva e de lazer, apoiando as Associações e, que o F. C. Estrelas Susanense está

localizado junto ao Polidesportivo do Susão, propomos a celebração do protocolo em anexo para cedência

do referido polidesportivo, conforme o ponto 1, art.° 2 do "Regulamento para a Concessão de Apoios às

Entidades e Organismos, que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público", de forma a poder

melhorar e expandir a sua actividade desportiva.

4. Será importante referir que o polidesportivo esta Registado no Secção de Inventário e Património

Municipal, com o processo n.° 50.110 e Registado a Matriz Predial Urbana 6370 e Registo Predial

04337/20020415-Valongo.

5. Desta forma e conforme estipulado no art.° 4 do referido Regulamento, apresentou a Colectividade:

- Estatutos publicados em Diário da Republica;

- Plano de Actividades e Relatório de Contas 2008/2009;

- Acta de constituição dos Corpos Gerentes da Associação e Cópia do Cartão de Contribuinte.

6. Propõe-se ainda, solicitar parecer ao Sector de Apoio Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais

sobre o referido protocolo, a fim de ser submetido à aprovação da Exma. Câmara.

"Tem competência para decidir sobre o assunto a Exma. Câmara, ao abrigo da alínea b), do n.° 4 do art. 64

da Lei n.° 169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela lei n.° 5-A/2002 de 11 de Janeiro.

Este assunto mereceu em 2009/03/17 a seguinte informação da Exma. Sra. Chefe de Divisão, Dra. Elsa

Carvalho: "Á consideração da Exma. Senhora Directora de Departamento, Dra. lida Soares. Concordo com

o proposto. Compete às Autarquias Locais, em parceria com diversas Entidades, promover o

desenvolvimento desportivo, bem como apoiar as Associações/Clubes que têm como escopo o fomento e a

prática directa de modalidades desportivas.
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CAMARÁ MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE EXCELÊNCIA AUTÁRQUICA 2004

REUNIÃO DE 2009-04-02
DELIBERAÇÃO

(MINUTA)

O movimento associativo, tem desempenhado um papel fundamental no acesso ao desporto e na formação

de atletas contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento desportivo do próprio concelho. Através da

celebração do presente protocolo, pretende-se apoiar a Colectividade, que tem como objectivo melhorar as

condições para a prática desportiva do Polidesportivo e proporcionar o acesso dòs maior número de crianças

e jovens. Se a presente informação merecer parecer favorável, deverá transitar para o DAGMA". — : -----------

Em 2009/03/18 mereceu a seguinte informação da Exma. Sra. Directora de Departamento, Dra. lida Soares: \^

"A consideração do Sr. Presidente. Solicita-se o parecer do sector jurídico no que diz respeito ao protocolo

em anexo. Sendo da competência da Exma. Câmara a sua aprovação". -------- ----------------------------------------

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo, exarou o seguinte

despacho em 2009/03/24: "Concordo. Ao Gabinete Jurídico para parecer". --------------------------------------------

O Gabinete Jurídico, na pessoa da Exma. Sra. Dra. Cláudia Dantas, proferiu o seguinte despacho em

2009/03/27: "À consideração do Exmo. Sr, Presidente: pela signatária foi elaborada minuta de protocolo que

se i unta em anexo" ______________ - __________ • ______________________________________________ * ______________________________________________

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo, exarou o seguinte

despacho: "Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara". -------------------

Depois de apreciado o assunto, foi deliberado por tjYv^K^Afifft _ , a celebração do protocolo

de cedência de instalações ao Futebol Clube Estrelas Susanense. -------

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
PRÉMIO NACIONAL DE. EXCELÊNCIA AUTÁRQUICA 2004

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE E DESPORTO

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS AO

FUTEBOL CLUBE ESTRELAS SUSANENSES

Preâmbulo

Entre o primeiro outorgante, Município de Valongo, com sede em'Avenida 5 de

Outubro, em Valongo, representado pelo seu Presidente da Câmara Municipal,

Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo e o segundo outorgante, Futebol Clube

Estrelas Susanenses, com sede em Rua D. Pedro IV, Susão Valongo, representada

pelo seu Presidente da Direcção, Domingos Moutinho Paiva Loureiro, é celebrado o

presente Protocolo de Cedência gratuita de Instalações Desportivas.

Objectivo

Considerando que o Futebol Clube Estrelas Susanenses, tem por objecto estatutário o

desenvolvimento cultural e desportivo da população do Lugar do Susão;

Considerando que a colectividade em causa tem revelado um dinamismo muito próprio

na prossecução dos' objectivos de interesse público anteriormente referidos;

Considerando que o Município de Valongo tenta apoiar, com os meios ao seu dispor,

as colectividades que promovem no concelho fins de interesse público,- encontrando-

se o Futebol Clube Estrelas Susanenses numa posição privilegiada para promover tais

objectivos junto da população jovem, residente no Lugar do Susão, celebram o

presente acordo, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULAIS

Pelo presente acordo, o primeiro outorgante cede o gozo temporário e de forma

gratuita, ao segundo outorgante, o Polidesportivo do Susão, sito na Rua Correia Dias,

ha freguesia de Valongo;
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
PRÉMIO NACIONAL DE EXCELÊNCIA AUTÁRQUICA 2004

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE E DESPORTO

CLAUSULA 2.a

O segundo outorgante utilizará o espaço cedido para o exercício das actividades

inerentes ao seu objectivo estatutário, designadamente, actividades desportivas e

convívios;. .

CLAUSULA 3.a

O presente protocolo é válido pelo prazo de dez anos, a contar da data da sua

celebração, sendo renovável automaticamente por iguais períodos, desde que

nenhuma das partes o denuncie com a antecedência mínima de trinta dias a contar da

data da sua renovação, mediante carta registada com aviso de recepção;

Parágrafo Único: Sempre que devidamente fundamentado, de facto e de direito, pode

o Primeiro outorgante denunciar o presente acordo.

CLAUSULA 4.a

Nos casos anteriormente previstos, deverá o segundo outorgante entregar o espaço

cedido, livre de pessoas e bens, nó prazo que lhe for fixado pelo primeiro outorgante,

sem direito a qualquer indemnização ou compensação;

/

CLAUSULAS.3

O segundo outorgante não poderá executar qualquer tipo de obras, benfeitorias ou

inovações, no espaço cedido, sem a prévia autorização do primeiro outorgante, sendo

as mesmas, depois de autorizadas, da sua responsabilidade e suportadas

integralmente pelo segundo outorgante, não lhe sendo devido qualquer direito de

retenção sobre aquelas, no final do contrato, nem qualquer indemnização ou

compensação pela execução das mesmas;
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
PRÉMIO NACIONAL DE EXCELÊNCIA AUTÁRQUICA 2004

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE E DESPORTO

CLAUSULA 6.a

A gestão do espaço cedido, bem como o respectivo funcionamento a todas as

despesas inerentes, é da exclusiva responsabilidade do segundo outorgante, não ±^

podendo, porém, em qualquer caso, prejudicar o repouso e sossego dos residentes

locais,

CLAUSULA 7.a

O segundo outorgante deverá regulamentar a utilização do espaço cedido, tendo em

atenção as solicitações da comunidade local.

CLAUSULA 8.a

Constituí obrigação do segundo outorgante, colaborar com o primeiro outorgante na

criação e dinamização de projectos de ocupação dos tempos livres.

CLAUSULAS.3

O segundo outorgante recebe, na data de assinatura do presente acordo, as chaves

de acesso ao referido espaço, que-devolverá no termo da presente cedência.

CLAUSULA 10.a

As situações omissas no presente Protocolo serão resolvidas por acordo de ambas as

partes, prevalecendo, em qualquer circunstância, o interesse público.

Por ambas as partes estarem de acordo, vai o presente protocolo ser assinado,
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
PRÉMIO NACIONAL DE EXCELÊNCIA AUTÁRQUICA 2004

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE E DESPORTO

Valongo, de de 200

Pelo Município de Valongo

O Presidente da Câmara,

(Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo)

Pelo Futebol Clube Estrelas Susanenses

O Presidente da Direcção,

(Domingos Moutinho Paiva Loureiro)
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