
 

 

 

P R O T O C O L O 

Considerando que a Câmara Municipal deve em parceria com as demais instituições 

interessadas e a sociedade civil promover e desenvolver o desporto na Ilha, 

nomeadamente o futebol; 

Considerando que a prossecução de tal fim implica a disponibilidade de avultados 

recursos financeiros e materiais que não estão ao dispor das várias instituições e agentes 

desportivos que promovem o desporto na Boa Vista; 

Considerando a necessidade de fomentar a boa gestão e a promoção dos Clubes 

Desportivos, principalmente os federados; 

Ciente de que o desenvolvimento do futebol e outras modalidades desportivas passa 

necessariamente pela capacitação técnica e financeira dos Clubes Desportivos; 

 

ENTRE 

 

O Município da Boa Vista, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

José Pinto Almeida, como Primeiro Outorgante e o Onze Estrelas Clube da Bofareira, 

representado pelo seu Presidente, Senhor João Pinto Barros, como Segundo Outorgante 

é celebrado, no âmbito do PAAD – Programa de Apoio aos Agentes Desportivos, o 

presente protocolo que se rege nos termos das cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

O presente Protocolo tem por objecto a comparticipação financeira e material da Câmara 

Municipal da Boa Vista na implementação das actividades do Segundo Outorgante.  

Cláusula Segunda 

No âmbito do PAAD, o Segundo Outorgante obriga-se a apresentar ao Primeiro 

Outorgante um projecto detalhado que contenha um plano de actividades para a época 

desportiva 2012/2013, bem como o respectivo orçamento de execução e os justificativos 

de despesas feitas por conta da verba disponibilizada pelo Primeiro Outorgante. 

Cláusula Terceira 

Para a materialização do presente protocolo, ao Primeiro Outorgante compete: 

1. Acompanhar o projecto apresentado pelo Segundo Outorgante; 



2. Analisar o protocolo a meio percurso, fiscalizando a implementação do mesmo, 

ou então, por incumprimento do Segundo Outorgante, denunciá-lo; 

3. Apoiar tecnicamente o Segundo Outorgante na elaboração da candidatura ao 

PAAD.  

Cláusula Quarta 

Para a materialização do presente protocolo, ao Segundo Outorgante compete: 

1. Assegurar a boa gestão dos recursos postos à sua disposição; 

2. Garantir a manutenção permanente da sua sede social e de outras infraestruturas 

do Clube e realizar as pequenas intervenções que a urgência deste Protocolo vier 

a determinar; 

3. Promover a divulgação do futebol e do “fairplay” na Ilha, sobretudo no seio da 

camada jovem, através de: 

a) Prática desportiva no seio da camada jovem; 

b) Fomento do desenvolvimento de outras modalidades desportivas; 

c) Manutenção das infraestruturas desportivas existentes na Ilha da Boa 

Vista. 

Cláusula Quinta 

O financiamento total do Programa, ao abrigo do presente Protocolo, é de 80.000$00 

(oitenta mil escudos), que serão entregues ao Segundo Outorgante em uma única 

tranche de 100% (cem por cento. 

  Cláusula Sexta  

O Programa, nos termos do presente Protocolo, tem a duração de 10 (dez) meses e entra 

em vigor a partir da data da sua assinatura. 

A vigência deste Protocolo de parceria vai do mês de Março a Dezembro de 2013. 

 

Feito na Cidade de Sal-Rei, ao 11 dia de Março de 2013. 

          O Primeiro Outorgante,                                                    O Segundo Outorgante, 

 

           -Dr. José Pinto Almeida-                                              -Sr. João Pinto Barros - 

     Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista                 Presidente do Onze Estrelas C.B 


