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CÀMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAÍS - CATEGORIA AMBÍENT!

REUNIÃO DE 204-2-07.05

DELIBERAÇÃO

(MINUTA)

ASSUNTO: "PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE

' VALONGO E A FAPEVAL

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DE

VALONGO"

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

•informação n,° 05/DASE2012 de 21 de junho de 2012, elaborada pela diretora de departamento lida Soares,

cujo teor se transcreve: —- •

A Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Valongo,

FAPEVAL, é constituída nos. termos da lei, pelas associações de pais e encarregados de educação,

existentes nas Escolas do ensino pré-escolar, básico e secundário, dos agrupamentos de escolas e escolas

não agrupadas do concelho de Valongo. -^~

A Federação é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como objetivos específicos;

-Congregar, coordenar, dinamizar, defender e representar todas as associações de pais e encarregados

-Contribuir para uma participação integrada de todos os parceiros responsáveis no desenvolvimento do

processo educativo;

- Pugnar pela dignificação do ensino em todos os seus aspectos, nomeadamente, na qualidade, eficiência,

; disciplina e respeito pelos valores humanos em geral, bem como pela igualdade de oportunidades no

* acesso ao ensino e à cultura; •

-Fomentar e colaborar em atividades de carácter pedagógico cultural e social. -=

No decorrer da sua missão deu prioridade à consciencialização e sensibilização de todas as Associações

de Pais e Encarregados de Educação das diferentes escolas do concelho de Valongo.

Imprimiu maior dinâmica e inovação tornando a Federação mais forte e atenta. —-

Apelou às associações de pais para um maior reforço comum em prol do movimento associativo.

O seu papel e desempenho têm sido reconhecidos, como inquestionável interveniente na consolidação

entre o meio escolar e o mundo familiar.

Sendo os problemas educativos uma responsabilidade e preocupação da autarquia, em colaboração com a

FAPEVAL encetaram soluções de diálogo e consenso numa cooperação responsável e salutar,

Nessa senda e no sentido de proporcionar à FAPEVAL um espaço para a implementação das suas

atividades, e considerando que:

- A FAPEVAL legalmente constituída, solicitou cedência de espaço para a sua sede;
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- Os espaços existentes e atualmente desocupados na passagem inferior pedonal da Estação de Ertpesinde

podem, de acordo com a 1a alteração e aditamento ao contrato n° 20-02/CA/EX efetuado entre o Município

de Valongo e a Rede Ferroviária Nacional REFER, EP, ser cedidos a terceiros;

- A sua utilização contribuirá também para a requalificação do espaço, potenciando a circulação de pessoas

e, consequentemente a diminuição da ocorrência de atos de vandalismo e deterioração, promovendo,

assim, quer a segurança para os transeuntes, quer a beneficiação da área envolvente à Estação de

Propõe-se: ^

- A celebração de protocolo de cedência de instalações (em anexo) entre o Município de Valongo e a

FAPEVAL

— Tem competência para decidir sobre o assunto a Ex.ma Câmara Municipal, ao abrigo da alínea b), do

n.° 4, do artigo 64.°, da Lei n.° 169/99, de 18 setembro, alterada e republicada pela Lei n° 5-A/2002 de 11 de

janeiro.

Em 2012.06. a Ex.ma Sr.a Vereadora Dr.a Trindade Vale proferiu o seguinte despacho:" Concordo. Ao

Ex.mo Senhor Presidente a fim de ser proposto a reunião de Câmara."

Em 2012-06-25 o Exmo. Sr. Presidente proferiu o seguinte despacho: "Concordo. Elabore-se minuta para

ser presente a reunião de Câmara."

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por --ujc»*ÀjQDV^2acl8 $ nos termos do art.°

64.°, n° 4, alínea b), conjugado com o art.° 67.°, ambos da Lei n° 169/99, de 18 de setembro, alterada e

republicada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de janeiro, autorizar a celebração do protocolo de cedência de

instalações em anexo, à FAPEVAL - Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do

Concelho de Valongo nos termos e para os efeitos propostos na supracitada informação.

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS - CATEGORIA AMBIENTE

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALONGO E

FAPEVAL- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DE VALONGO

CONSIDERANDO QUE;

A Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Valongo,

adiante designada por FAPEVAL, é constituída nos termos da lei, pelas associações de pais e

encarregados de educação, existentes nas Escolas E. B.-1, 2 e3, secundárias, jardins-de-infância e

agrupamentos de escolas da área do concelho de Valongo;

A Federação FAPEVAL é uma instituição sem fins lucrativos, constituída a 31 de Maio de 2002, com

duração indeterminada e estatutos publicados na D. R> 111 série a 31 de Maio de 2002;

„

A Federação possui como objetivos congregar, coordenarr dinamizar, defender e representar todas

as associações de pais e encarregados de educação do concelho de Valongo, contribuir para uma

participação integrada de todos os parceiros responsáveis no desenvolvimento do processo

educativo, e ainda pugnar pela dignificação do ensino em todos os seus aspectos, nomeadamente,

na qualidadej eficiência, disciplina e respeito pelos valores humanos em geral, bem como pela

igualdade de oportunidades no acesso ao ensino e à cultura e fomentar e colaborar em ativídades de

carácter pedagógico, cultural e social;

A Federação FAPEVAL na prossecução dó seu objeto, tem dado prioridade à consciencialização e

sensibilização de todas as Associações de Pais e Encarregados de Educação das diferentes escolas

do concelho de Valongo;

O seu papel e desempenho da Federação FAPEVAL têm sido reconhecidos, como inquestionável

interveniente na consolidação entre o meio escolar e o mundo familiar.

O acompanhamento dos assuntos e resolução dos problemas educativos são responsabilidade e

preocupação da autarquia;

-Os espaços existentes e atualmente desocupados na passagem inferior pedonal da Estação de

Ermesinde, podem, de acordo com a 1a alteração e aditamento ao contrato n° 20-02/CA/EX efetuado

entre o Município de Valongo e a Rede Ferroviária Nacional REFER, EP, ser cedidos a terceiros;
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- A sua utilização contribuirá também para a requalificação do espaço, potenciando a circulação

pessoas e, consequentemente a diminuição da ocorrência de atos de vandalismo e deterioração;

- A sua utilização promoverá, quer a segurança para os transeuntes, quer a beneficiação da área

envolvente à Estação de^Emnesinde.

E no sentido de proporcionar à FAPEVAL um espaço para a sua sede e implementação das suas

atividades,

É, entre os outorgantes, celebrado o presente protocolo que se regerá pelas cláusulas seguintes:

OUTORGANTES

(Designação)

Primeiro: Município de Vaiongo, com sede na Avenida 5 de Outubro, 160, em Valongo, pessoa

coíetiva n° 501138960, representada pelo seu presidente da Câmara, Dr, João Paulo Rodrigues

Baltazar, designado doravante como primeiro outorgante;

Segundo: FAPEVAL- Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho

de Valongo, com sede provisória na Escola Secundaria de Ermesínde, Rua D. António Ferreira

Gomes s/n em Ermesinde, pessoa coíetiva n° 506084213, representada pelo seu presidente do

conselho executivo, José Manuel Pereira, designada doravante como 2a outorgante.

Cláusula!.*

(Objeto)

1. Através de contrato de concessão de uso privativo parcial de bem do domínio público ferroviário,

celebrado em 31 de Dezembro de 2002, alterado e aditado em 15 de Novembro de 2010, foi

concedido pela REFER, EP ao Município de Valongo a exploração dos espaços e a passagem

inferior pedonal que lhes dá acesso, na Estação de Ermesinde, por um prazo de 30 anos a contar de

1 de Janeiro de 2002;

2. O presente protocolo tem por objeto a cedência gratuita, .pelo 1° outorgante à 2a outorgante, da

(oja n° 4, sita na passagem inferior pedonal da Estação de Ermesinde, com vista à instalação da sua

sede, pelo prazo de 10 anos, renovando-se automaticamente pelo mesmo período se nenhuma das

partes o denunciar até 180 dias antes do seu termo, sem prejuízo no disposto na cláusula 8a;
Câmara Municipal de Valongo
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3. O presente protocolo é celebrado de acordo com a cláusula 11 .* n.° 2 do referido contrato exíos

termos do decreto n° 11.928 de 21 de Julho de 1926, n° 12.800 de 7 de Dezembro de 1926 e

Decreto-Lei na 276/03 de^4 de Novembro.

Cláusula 2.a

(Obrigações do Município de Valongo)

Compete ao 1° outorgante:

1. Ceder, gratuitamente, à 2a outorgante, pelo período de 10 anos, a loja n° 4, sita na passagem

inferior pedonal da Estação de Ermesinde, com vista à instalação da sua sede;

2. Acompanhar e avaliar, anualmente, a execução do presente protocolo.

„

Cláusula 3.a

(Obrigações da FAPEVAL- Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação

do Concelho de Valongo)

Compete à 2a outorgante:

. 1. Instalar, no espaço ora cedido pelo 1° outorgante, a sua sede;

2. Utilizar e gerir o espaço referido, com observância de todas as regras de segurança, incluindo

aquelas que o Município assumiu com a REFÉR, EP, através do referido contrato de concessão,

referido no n°1 da cláusula 1a;

3. Suportar os custos relacionados com os consumos de abastecimento de energia elétríca e de

água;

4. Zelar pela manutenção e proceder às reparações das instalações com vista à sua conservação;

5. Colaborar, graciosamente, com o 1° outorgante em ativídades pontuais, desde que previamente

planeadas;
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6* Colaborar na manutenção da passagem inferior pedonal da estação de camínho-de-fern

Ermesinde.

Cláusula 4,a
(Restrições)

Está vedado à 2a outorgante;

1. A cedência do espaço a terceiros;

2. Proceder a alterações ou intervenções no espaço, sem prévia autorização escrita do 1°

outorgante;

3. A utilização das instalações, ora cedidas, para fins diferentes do previsto no presente protocolo.

Cláusula 5.a

(Controlo de execução e avaliação)

Anualmente, deverá a 2a outorgante apresentar ao 1° outorgante relatório das atividades realizadas,

com pormenor, no que concerne à sua caraterização.

Cláusula 6.á
(Incumprimentos)

O1° outorgante reserva-se o direito de, a todo o tempo, resolver o presente protocolo, tomar posse

das instalações com todas as benfeitorias, se se verificar incumprimento das obrigações por parte da

2a outorgante, não tendo esta direito a qualquer indemnização.

Cláusula 7,a

(Responsabilidade)

1. A 2,a outorgante é responsável por todos e quaisquer prejuízos causados no espaço cedido,

resultantes da sua atividade.
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2. Sem prejuízo do disposto no n° anterior, a 2° outorgante assume perante o 1° outorgante

responsabilidade emergente da utilização da loja n° 4 antes cedida peia Rede Ferrovi

Nacional - REFER.EP e, logo quaisquer despesas que venham a ser imputadas ao prime!

nos termos do contrato n° 20-^02/CA/EX e sua alteração e aditamento de 15 de Novembro de

2010.

Cláusula 8.a
(Vigência)

1, O presente protocolo é celebrado pelo prazo de 10 anos, com Início na data da sua assinatura,

renovando-se automaticamente pelo mesmo período se nenhuma das partes o denunciar até 180

dias antes do seu termo, devendo a 2a outorgante, findo o protocolo por qualquer forma, entregar ao

1° outorgante as instalações cedidas com todas as benfeitorias nelas executadas, sem direito a exigir

qualquer indemnização ou alegar direito de retenção;

2. Sem prejuízo do estatuído no número anterior, o presente protocolo só produzirá efeitos e vigorará

enquanto vigorar o contrato n° 20-02/CA/EX de concessão de uso privativo parcial de bem do domínio

público ferroviário, bem como a 1a alteração e aditamento datada de 15 de Novembro de 2010,

relativo à exploração dos espaços e à passagem inferior pedonal da Estação de Ermesinde que lhes

dá acesso, assinado entre o Município de Valongo e a REFER. EP, a 31 de Dezembro de 2002;

.3. Cessando por qualquer motivo o contrato celebrado entre o 1° outorgante e a Rede Ferroviária

Nacional - REFER.EP, o presente contrato caduca imediata e automaticamente, sem que o 2°

outorgante possa pedir qualquer indemnização ou exercer qualquer direito de indemnização sobre as

obras que entretanto tenha executado;

4. Verificando-se o exercício do direito de sequestro ou resgate previstos nas cláusulas 14a e 15a do

contrato referido celebrado com a REFER, EP, o segundo outorgante é obrigado a entregar ao

Município o espaço ora cedídor livre e desimpedido de pessoas e bens, no prazo que lhe for fixado,

sem que possa alegar quaisquer direitos ou exigir qualquer indemnização.

Valongo, de Junho de 2012

Pelo Município de Valongo

O Presidente

Pela FAPEVAL-

O Presidente

(João Paulo Rodrigues Baltazar) (José Manuel Pereira)
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