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Proposto n.o JF 155/2018

Protocolo de ced6ncio de utilizogdo prec6rio do im6vel siio nos troseiros do n.o 2 do
Ruo Dr. Agostinho Neto, em Miro Sintro, e do imovel sito no lmposse do Cruz, em

Aguolvo

Considerondo que foi solicitodo d Cdmoro Municipol de Sintro o cedencio do utilizogoo
precdrio do im6vel siio nos troseiros do n.'2 do Ruo Dr. Agostinho Neto, em Miro Sintro, poro
o ompliogdo dos oluois oficinos e instologdo de bolnedrios poro os funcion6rios do N0cleo
de Espogo Publico do Junto de Freguesio.

Considerondo que foi solicitodo d Cdmoro Municipol de Sinlro o cedencio do utilizogoo
prec6rio de um im6vel sito no lmposse do Cruz, em Aguolvo, poro opoio oo funcionomento
do N0cleo de EspoEo Publico do Junto de Freguesio.

Considerondo que o Cdmoro Municipol de Sinlro onuiu no cedencio prec6rio dos dois
im6veis.

Considerondo os termos do ced6ncio dos dois imoveis, que se iunlom em onexo e se
considerom como porte integronle do presente proposto.

Considerondo que estos cedencios correspondem respelivomente oo pogomento do
remunerogdo mensol de €85.00 (oitenlo e cinco euros) e de €30,00 (trinlo euros), fotolizondo
um encorgo mensol de €l 15,00 (cento e quinze euros).

Considerondo os compei6ncios definidos no olineo m) do orligo 19.'do Lei n..75/2013, de
l2 de setembro.

Alenlo oos considerondos e oo enquodromenlo legol ocimo referidos, proponho que se
delibere:

I . A oprovogdo dos lermos do cedCncio de uiilizogdo pre66rio do imovel silo nos lroseiros
do n.'2 do Ruo Dr. Agostinho Neto, em Miro Sintro, o que correspondenle um encorgo
onuol de €1.020,00 (mil e vinle euros).

2. A oprovogdo dos termos do cedencio de utilizoqdo prec6rio do imovel silo no lmposse
do Cruz, em Aguolvo, o que correspondente um encorgo onuol de €360,00 (trezenlos e
sessenTo euro5J.

3. Remeter o proposto poro opreciogdo do Assembleio de Freguesio. nos termos do olineo
n) do orligo 19.' do Lei n." 7512O13, de l2 de selembro.

Aguolvococem, I 2 de setembro de 2018

ASSINATUM DIGIIAL

Carbs Casiniro, Presilente lunta de Freguesia
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Proposlo n." JF '155/2018

Prolocolo de ced€ncio de utilizogdo prec6rio do im6vel sito nos troseiros do n.o 2 do
Ruo Dr. Agostinho Neto, em Miro Sintro, e do im6vel siio no lmposse do Cruz, em

AOUOIVO

TI
Votos o fovor

Presidente
Corlos Cosimiro K

Secrelorio
D0moso Mortinho K

Tesoureiro
Jodo Costonho

l.o Vogol
Heleno Cordoso X

2." Vogol
Cristino Mesquiio X

3.' Vogol
Ricordo Vorondo5 X

4." Vogol
Viclor Ferreiro {

Tolol -|'

Votos conlto

Presidenle
Corlos Cosimiro

Secret6rio
D0moso Mortinho

Tesoureiro
lodo Cqslonho

I ." Vogol
Helenq Cordoso

2." Vogol
Crisiino Mesquito

3." Vogol
Ricordo Vorondos

4." Vogol
Victor Ferreirq

Tofql a

DeliberoEdo: Aprovodo

U nonimidode

Reprovodo

Moiorio

Absleng6es

Presidenie
Cqrlos Cosimiro

Secret6rio
Ddmoso Mortinho

Tesoureiro
Jodo Cqslonho

I ." Vogol
Heleno Cordoso

2." Vogol
Crislino Mesquiiq

3." Vogol
Ricordo Vorondos

4." Vogol
victor Ferreiro

Totol

tr
E

Aorovodo em minuto, no reunido de 2018.09.13, poro efeitos
e n." 4 do oriigo 57.", do Lei n." 7512013, de l2 de setembro.
C6digo de Procedimenlo Adminislrotivo.

do disposto nos lermos do n.o 3

e n.' 4 e n." 6 do oriigo 34." do

O Presidente:

O Secretorio:

O Tesoureiro:

O l.' Vogol:

O 2." Vogol:

O 3." Vogol:

O 4." Vogol:

RUA ANroNto NUNEs sEeuEtRA, 168.2735-054 AcuALVAcAcEM I AVENTDA TrMoR LoRosAE. l0.LoJA 14.2735-593 AGUALVACAcEM

TELEFONE 2t9t8Bs.to FAx 2i9 )46t2e I EMATL gerol@jf-qguolvomirosjntrq.pl IELEFoNE 219 145487 FAX 219145501 2tz



SINTRA

Minuta do Protocolo de ced6ncia de utilizagio

preciria do im6vel sito nas traseiras do n.o 2 da Rua Dr. Agostinho Neto em Mira

Sintra

Aos dias do mes de 2018, nesta Vila de Sintra, Edificio dos Pagos do

Concelho, compareceram como outorgantes:

PRIMEIRO OUTORGANTE

Municipio de Sintta, com sede no Largo Dr. Virgilio Hofta,2714-501 Sintra, Pessoa Coletiva de Direito

PUblico com o NIPC n.o 500 051 062, neste ato representado pelo .....................,

SEGUNDO OUTORGANTE

Uniao das Freguesias de Agualva e Mira Sintra , com sede na Rua Dr. Ant6nio Nunes Sequeira, 16,

2735-054 Agualva-Cacem, Pessoa coletiva de Direito P0blico n.o ......... , e neste ato representado por

Para de livre e esclarecida vontade ser celebrado o presente protocolo de cedencia de utilizageo precaria

do im6vel a seguir identificado, o qual se rege pelas cleusulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

(Objeto)

1. O Municipio de Sintra, a seguir identificado por Primeiro Outorgante e dono e legitimo propriet6rio de

um im6vel sito na cave do n.o 2 da Rua Dr. Agostinho Neto, corresponde fragao autonoma A, com

erea de 165,85 m'z, descrita na Conservat6ria do Registo Predial de Agualva-Cacem, sob a ficha n.o

86-4, da freguesia de Mira Sintra, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 70/A da UF de

Agualva e Mira Sintra.

2. O Primeiro Outorgante cede a Uniao da Freguesias da Agualva e Mira-Sintra, a seguir identificada por

Segundo Outorgante, o im6vel indicado no ponto 1 desta clausula, destinado a oficina e vestierio do

Segundo Outorgante.

3. A alterageo do uso indicado no numero anterior s6 sera possivel mediante previa autorizagao por

escnto do Primeiro Outorgante.

SP DCPA



1.

2.

Protocolo de cedakcia de uulEaqao precdha de in6wl sito n6s lruseiras o n.' 2 da Rua l)r. Agostinho Neto. en Miru Sinua

CLAUSULA SEGUNDA

(Duragao)

O presente protocolo tem a duragSo de 5 (cinco) anos, com inicio na data da sua assinatura, renovevel

automaticamente por periodos de 1 (um) ano, salvo se qualquer das partes se opuser a sua renovaqao

com a antecedencia minima de 60 (sessenta) dias antes do fim do perlodo inicial ou qualquer uma das

suas renovagoes.

CLAUSULA TERCEIRA

(Remuneragio)

A titulo de remuneragao mensal, a Segunda Outorgante pagare ao Primeiro Outorgante o montante

de 85,00 € (oitenta e cinco euros).

A remuneragao mensal, tera de ser paga ate ao dia 8 (oito) de cada mes, podendo esse pagamento

ser efetuado por multibanco, nas tesourarias municipais ou por outro meio ou local a combinar pelas

oartes.

A remunerageo mensal sera atualizada na data da anualidade, com base no coeficiente de

atualizaqao anual fixado pelo Instituto Nacional de Estatistica, para os diversos tipos de arrendamento

caso esse coeficiente seja de valor superior a 1, sendo essa atualizagao comunicada por escrito a

Segunda Outorgante com a antecedencia minima de 30 dias.

Pela falta de pagamento da remuneragao mensal no prazo fixado no n.o 2 desta clausula, o Segundo

Outorgante incorre numa penalizaQeo no valor de mais 50% sobre o valor da remuneraqao mensal.

CLAUSULA QUARTA

(Obrigag6es da Segunda Outorgante)

A Segunda Outorgante obriga-se a:

1. Cumprir, na integra, as obrigag6es decorrentes do presente protocolo, na lei geral e nos

regulamentos municipais;

2. Suportar todas as despesas e encargos que recaiam sobre o im6vel objeto do presente protocolo,

incluindo os respeitantes aos custos com o fornecimento de agua, energia eletrica, ges, telefone e

seguranga das instalag6es, assim como e da sua responsabilidade a requisigSo dos contadores de

agua, energia eletrica, g6s e seguros;

4.
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Protocolo de cedAncia de utilizaedo precdfia de intivel sito nas traseiras o n." 2 da Rua Dr. Agosunho :\eto, em lllira Sinlru

3. Promover todas as obras de conservagao, manuten€o e adaptagao do im6vel agora cedido com

vista a sua adequagao ao flm pretendido;

4. Informar por escrito, das obras e trabalhos que irao realizar, nao dispensando esta, dos pro.letos e

licenqas que sejam legalmente exigiveis para a realizagao das obras pretendidas, ficando a Segunda

Outorgante responsevel por todos e quaisquer pre.luizos que possam resultar da sua execugeo.

5. Efetuar o apetrechamento do espago e adequa-lo a atividade a desenvolver;

6. Autorizar a utilizagao tempor6ria do espago cedido ao Primeiro Outorgante, a solicitagao deste,

sempre que possivel, e apresentada com antecedCncia minima de 8 (oito) dias;

7. Apresentar ao Primeiro Outorgante, no termo de cada ano civil, relatorio detalhado das atividades

desenvolvidas e a planificagao dos projetos para o ano seguinte;

8. No termo do protocolo entregar o im6vel ao Primeiro Outorgante, em condig6es de perfeita

utilizagao, com todas as benfeitorias inamoviveis que haja nele realizado, as quais nao conferem

qualquer direito a compensagao, indemnizageo ou retengao, seja a que titulo for.

CLAUSULA QUINTA

(Fiscalizageo)

O Primeiro Outorgante, desde que devidamente identificado, fica desde ja autorizado a entrar no

im6vel e a promover todas as ag6es de fiscalizagao que entenda por convenientes para verificagao

do cumprimento do presente protocolo.

z-

1.

CLAOSULA SEXTA

(lncumprimento e resolugao)

O presente protocolo podere ser resolvido por qualquer uma das partes, em caso de incumprimento

grave e reiterado das obrigag6es decorrentes deste protocolo ou por motivos de interesse p0blico.

Considera-se que he incumprimento grave quando, no prazo de 30 (kinta) dias ap6s comunicagao,

a parte faltosa neo tenha sanado o incumprimento.

A comunicaqao da resolugao serd feita por carta registada com aviso de recegao, para a sede da

Segunda Outorgante, com 30 dias de antecedencia da data pretendida para o fim do protocolo.

4. Caso n6o aceite a resolugao contratual operada pelo Primeiro Outorgante, com fundamento em

incumprimento, a Segunda Outorgante apenas podere fazer valer judicialmente o seu entendimento,

neo se podendo opor a produgeo dos efeitos pr6prios da resolugao, nomeadamente, nao se podera

J.
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Proteolo de cedincia de utilizacAo precliria de im6vel sito nas traseims o n.' 2 da Rua Dr. Agostinho Neto, em Mira Sintra

opor a que o Primeiro Outorgante reassuma a detengao material do im6vel objeto do presente

protocolo, a partir dequela data, ocupando-o ou dandoihes o destino que entender, bem como a

dispor dos bens nela existentes, incluido a sua venda ou doageo.

5. Caso se.ja retirada a Segunda Outorgante a disponibilidade sobre o direito de utilizaqdo do im6vel

objeto do presente protocolo, em consequencia de deciseo proferida pela Camara Municipal, o

presente protocolo cessara de imediato, nao podendo a segunda outorgante reclamar qualquer

indemnizageo ou compensaggo pelos preJuizos daI resultantes.

CLAUSULA SETTMA

(lnterpretageo)

Qualquer questeo que venha a ser suscitada na interpretageo, execugao ou validade do presente

protocolo sera dirimida por acordo entre as partes e, na falta de acordo, pelo tribunal competente.

CLAUSULA OITAVA

(AlteraCaol

O presente protocolo poderA ser alterado a todo o tempo, desde de que, para tanto, haja acordo entre

as oanes.

PRIMEIRO OUTORGANTE SEGUNDA OUTORGANTE

SP DCPA



SINTRA

Minuta do protocolo de ced6ncia de utilizagio

preciria de um posto de limpeza sito no lmpasse da Cruz, em Agualva

Aos dias do mes de 2018, nesta Vila de Sintra, Edificio dos Pagos do

Concelho. comoareceram como outoroantes:

PRIMEIRO OUTORGANTE

tfunicipio de Sintra, com sede no Largo Dr. Virgtlio Hona,27'14-501 Sintra, Pessoa Coletiva de Direito

P0blico com o NIPC n.o 500 051 062, neste ato representado pelo.....................,

SEGUNDO OUTORGANTE

Uniao das Freguesias de Agualva e itira Sintra , com sede na Rua Dr. Antonio Nunes Sequeira, 16,

2735-054 Agualva-Cacem, Pessoa coletiva de Direito P0blico n.o ......... , e neste ato representado por

Para de livre e esclarecida vontade ser celebrado o presente protocolo de cedgncia de utilizageo preceria

do im6vel a seguir identificado, o qual se rege pelas cleusulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

(Objeto)

1. O Municipio de Sintra, a seguir identificado por Primeiro Outorgante 6 dono e legitimo proprietario de

um posto de limpeza sito no lmpasse da Cruz, em Agualva.

2. O Primeiro Outorgante cede a Uniao da Freguesias da Agualva e Mira-Sintra, a seguir identifrcada por

Segundo Outorgante, o imovel indicado no ponto 1 desta cleusula, destinado a anecadagao do

Segundo Outorgante.

3. A alteragao do uso indicado no numero anterior sO serA possivel mediante pr6via autorizaggo por

escrito do Primeiro Outorgante.

SP/DGPA



4.

Protocolo de cedAncid de utili:aqdo precdria do posto de linpen sito no Impasse da Cru:. en Agal.ra' LiF de Agua[va e Vin Sintru

CLAUSULA SEGUNDA

(Duraqao)

O presente protocolo tem a duragao de 5 (cinco) anos, com inicio na data da sua assinatura, renovavel

automaticamente por periodos de 1 (um) ano, salvo se qualquer das partes se opuser a sua renova9ao

com a antecedencia minima de 60 (sessenta) dias antes do fim do periodo inicial ou qualquer uma das

suas renovacoes.

1.

CLAUSULA TERCEIRA

(Remunerageo)

A titulo de remuneragao mensal, a Segunda Outorgante pagar6 ao Primeiro Outorgante o montante

de 30 € (trinta euros).

A remunerageo mensal, tera de ser paga ate ao dia 8 (oito) de cada mes, podendo esse pagamento

ser efetuado por multibanco, nas tesourarias municipais ou por outro meio ou local a combinar pelas

partes.

A remuneragao mensal sere atualizada na data da anualidade, com base no coeficiente de

atualizagao anual fixado pelo Instituto Nacional de Estatistica, para os diversos tipos de arrendamento

caso esse coeficiente seja de valor superior a 1, sendo essa atualizagao comunicada por escrito a

Segunda Outorgante com a antecedencia minima de 30 dias.

Pela falta de pagamento da remuneragao mensal no prazo fixado no n.o 2 desta cleusula, o Segundo

Outorgante incorre numa penalizaQao no valor de mais 50% sobre o valor da remuneraqao mensal

CLAUSULA OUARTA

(Obrigagoes da Segunda Outorgante)

A Segunda Outorgante obriga-se a:

1. Cumprir, na integra, as obrigagoes decorrentes do presente protocolo, na lei geral e nos

regulamentos municipais;

Suportar todas as despesas e encargos que recaiam sobre o im6vel objeto do presente protocolo,

incluindo os respeitantes aos custos com o fornecimento de agua, energia eletrica, ges, telefone e

seguranga das instalagoes, assim como e da sua responsabilidade a requisigao dos contadores de

agua, energia eletrica, g6s e seguros;

3. Promover todas as obras de conservagao, manutenqao e adaptaqao do im6vel agora cedado com

vista a sua adequagao ao fim pretendido,

SP DGI.1



Protocolo de cedencia .le utilizacAo pecdria do posto de limpeza silo no lmpasse da Cruz, em Aguall)a- IiF de Ag.taha e ivlira Sihlru

4. Informar por escrito, das obras e trabalhos que ireo realizar, nao dispensando esta, dos projetos e

licengas que sejam legalmente exigiveis pa"a a rcalizageo das obras pretendidas, flcando a Segunda

Outorgante responsAvel por todos e quaisquer prejuizos que possam resultar da sua execugeo.

5. Efetuar o apetrechamento do espago e adeque-lo a atividade a desenvolver;

6. Autorizar a utilizagao temporaria do espago cedido ao Primeiro Outorgante, a solicitaqao deste,

sempre que possivel, e apresentada com antecedencia minima de I (oito) dias;

7. No termo do protocolo entregar o imovel ao Primeiro Outorgante, em condigoes de perfeita

utilizagao, com todas as benfeitorias inamoviveis que haja nele realizado, as quais nao conferem

qualquer direito a compensageo, indemnizagao ou retengao, seja a que titulo for.

CLAUSULA QUINTA

(Fiscalizageo)

O Primeiro Outorgante, desde que devidamente identificado, fica desde ja autorizado a entrar no

im6vel e a promover todas as ag6es de fiscalizagao que entenda por convenientes para verificaQao

do cumprimento do presente protocolo.

CLAOSULA SEXTA

(lncumprimento e resolugao)

O presente protocolo podera ser resolvido por qualquer uma das partes, em caso de incumprimento

grave e reiterado das obrigagoes decorrentes deste protocolo ou por motivos de interesse ptiblico

Considera-se que he incumprimento grave quando, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s comunicagSo,

a parte faltosa nao tenha sanado o incumprimento.

A comunicagao da resolugeo ser6 feita por carta registada com aviso de recegao, para a sede da

Segunda Outorgante, com 30 dias de antecedencia da data pretendida para o fim do proiocolo.

1.

4. Caso nao aceite a resolugeo contratual operada pelo Primeiro Outorgante, com fundamento em

incumprimento, a Segunda Outorgante apenas poder6 fazer valer judicialmente o seu entendimento,

nao se podendo opor a produgao dos efeitos pr6prios da resolugao, nomeadamente, nao se podera

opor a que o Primeiro Outorgante reassuma a detengeo material do imovel objeto do presente

protocolo, a partir daquela data, ocupando-o ou dando-lhes o destino que entender, bem como a

dispor dos bens nela existentes, incluido a sua venda ou doaeeo.

SP DriP.1



Protocolo de cedAncio de utiliza?do precli a do poslo de limpezd silo no Impasse da CnE, en Agmlva- UF de Agualva e Mia Sintra

5. Caso seja retirada a Segunda Outorgante a disponibilidade sobre o direito de utiliza€o do im6vel

objeto do presente protocolo, em consequencia de decisao proferida pela Camara Municipal, o

presente protocolo cessara de imediato, nao podendo a Segunda Outorgante reclamar qualquer

indemnizagao ou compensagao pelos prejuizos dai resultantes.

CLAUSULA SETIMA

(lnterpretagao)

Qualquer questao que venha a ser suscitada na interpretagao, execugSo ou validade do presente

protocolo serA dirimida por acordo entre as partes e, na falta de acordo, pelo tribunal competente.

CLAUSULA OITAVA

(Alteragao)

O presente protocolo podera ser alterado a todo o tempo, desde de que, para tanto, haja acordo entre

as oartes.

PRIMEIRO OUTORGANTE SEGUNDA OUTORGANTE

SP!DCPA
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FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de Gabimentagio

No Cabimento: 702 Ano: 2O1g

Data Registo: 14-09-2018 Data Documento: 14_09_201g

Class. Organica: 010000Administra€oAutarquica

Class. Econ6mica: 0202010300 Renqas

Projeto e Acaeo:

DescrigSo: Renda das instalag6es do im6vel silo nas traseiras do n.o2 da R. Dr. Agostinho Neto

Orgamento Inicial 375,36

z Reforgos/Anulagoes 345,00

3 Orgamento Corrigido 720,36

4 Despesas Pagas 281,86

Encargos Assumidos (Cabimentos)

Saldo Disponivel do Orgamento 345,00

7 Despesa Emergente, que fica cativa 255,00

8 Saldo Residual do Projeto

o Saldo Residual 90,00

R-ESPONSAVEL

Nn'' €'.n,N^..
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FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de Gabimentagdo

No Cabimento: 703 Ano: 2O.lB

Data Registo: 14-09-2018 Data Documento: 14-Og2O18

Class. Organica: 010000 Administragao Auterquica

Class.Economica: 0202010300Renoas

Projelo e Ac€o:

Descrigeo: Renda das instalagoes do im6vel sito no lmpasse da Cruz, em Agualva

1 OrQamento Inicial 375,36

2 Reforgos/Anulag6es 345,00

? Orgamento Conigido 720,36

4 Despesas Pagas 281,86

Encargos Assumidos (Cabimentos) 348,50

6 Saldo Disponivel do Orgamento 90,00

Despesa Emergente, que fica cativa 90,00

8

o

Saldo Residual do Projeto

Saldo Residual 0,00

RESPONSAVEL
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