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NOTA JUSTIFICATIVA 

 

 

A Junta de Freguesia da Guarda sujeita ao debate e à apreciação o Protocolo de Colaboração 

com a Associação de Aldeia de Crianças SOS Portugal. 

O Executivo da Junta de Freguesia considera de elevado interesse promover o reforço de 

cooperação técnica, científica e humana entre as duas instituições. 

O presente protocolo estabelece uma parceria na área social, a nível de serviços, bens e recursos 

humanos, sempre que seja possível, a pedido de cada uma das entidades acima referidas. Prevê-

se, ainda, a cedência de um espaço físico que se destina à concretização das competências e 

atribuições da Associação de Aldeia de Crianças SOS Portugal e ao serviço dos fregueses da 

Guarda. 
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PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO 

 

ENTRE 

A FREGUESIA DA GUARDA, NIF 510 833 195, doravante designada por PRIMEIRA OUTORGANTE, com sede 

na Rua General Póvoas, nº3; 6300-714 Guarda, neste ato representada pelo seu Presidente João José 

Pina Prata;  

E 

 

A Associação de Aldeia de Crianças SOS Portugal, NIF , doravante designada por  SEGUNDA 

OUTORGANTE, com sede na Rua José Dias Coelho, nº40 R/C Dto.; 1300-329 Lisboa, neste ato 

representada pelo seu Presidente Filipe Carnall; 

 

A Freguesia da Guarda e a Associação de Aldeia de Crianças SOS Portugal consideram de muito interesse 

promover o reforço de cooperação técnica, científica e humana entre as duas instituições, pelo que é 

livremente e de boa-fé que celebram o presente protocolo, regendo-se pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objeto) 

A Freguesia da Guarda cede à Segunda Outorgante, um espaço (para serviços administrativos e 

esporadicamente para formação) sito na Avenida Comandante Salvador Nascimento, n.º 3 – 6300-551, 

no estado em que se encontra. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Regime aplicável) 

A cedência é feita a título precário, podendo cessar a qualquer momento não ficando, em caso algum, 

sujeita às leis reguladoras do contrato de locação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Fim) 

A cedência do espaço destina-se à concretização das competências e atribuições da respetiva associação, 

sem fins lucrativos de ordem cultural e recreativa ao serviço dos fregueses de Guarda. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

(Gratuitidade da cedência) 

A cedência não importa o pagamento de quaisquer contrapartidas financeiras pela Segunda Outorgante. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

(Obras) 

1. A Segunda Outorgante deverá manter o espaço mencionado na Cláusula Primeira em perfeito 

estado de asseio, conservação e segurança. 

2. Quaisquer obras de conservação ou melhoramento serão sempre executadas por conta da Segunda 

Outorgante e carecem de autorização prévia da Freguesia da Guarda, independentemente da 

observância das disposições legais aplicáveis. 

3. Finda a ocupação, a Segunda Outorgante não terá direito a qualquer indemnização ou 

compensação nem poderá alegar o direito de retenção em relação a obras ou benfeitorias que 

tenha executado. 

 



  

 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA 

(Cedência) 

A Freguesia da Guarda autoriza que a Segunda Outorgante estabeleça parcerias locais para a gestão deste 

espaço, não podendo contudo vir a cedê-lo a terceiros fora dessas parcerias, nem cobrar contrapartidas 

financeiras pela utilização do mesmo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Parceria) 

Entre o Primeiro e o Segundo Outorgante estabelece-se uma parceria na área social quer a nível de 

serviço, bens e recurso humanos sempre que seja possível, a pedido de cada uma das entidades a cima 

referidas. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

(Outras obrigações da Segunda Outorgante) 

1. A Segunda Outorgante compromete-se a avisar a Primeira Outorgante sempre que tenha 

conhecimento de que algum perigo ameaça o espaço ou que terceiros se arrogam direitos sobre 

ele. 

2. E obriga-se a impedir a ocupação por terceiros de todo ou parte do espaço e responsabilizar-se-á 

por eventuais prejuízos que a Freguesia da Guarda vier a sofrer.  

3. A Segunda Outorgante compromete-se a comparticipar no pagamento das despesas correntes – 

energia elétrica e água, atinentes à utilização do espaço que é objeto deste Protocolo, podendo 

repartir esses encargos no quadro das parcerias locais de gestão do espaço que vier a estabelecer. 

 

CLÁUSULA NONA 

(Caducidade) 

1. A Segunda Outorgante obriga-se a pôr em funcionamento as instalações no prazo de seis meses a 

partir da data da entrega das chaves sob pena de caducar a cedência titulada por este Protocolo, a 

menos que apresente justificação fundamentada e aceite pela Freguesia da Guarda. 

2. A ocupação precária não deverá ultrapassar o prazo de seis anos; neste caso, a tolerância precária 

caduca e o interessado deverá apresentar novo pedido, sendo revista a situação e conferida nova 

autorização, caso também corresponda ao interesse da Freguesia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

(Incumprimento) 

1. O incumprimento de qualquer das obrigações constantes do clausulado anterior confere à Primeira 

Outorgante o direito de resolver o presente Protocolo e ordenar a desocupação do espaço cedido. 

2. O encerramento ou não utilização das instalações para os fins próprios, por período igual ou 

superior a 180 dias, sem justificação fundamentada e aceite pela Freguesia confere, também, a esta 

o direito de resolver o presente Protocolo e ordenar a desocupação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

(Resolução) 

1. A Segunda Outorgante reconhece à Freguesia da Guarda o direito de dar por finda a ocupação, sem 

direito a qualquer indemnização, sempre que haja incumprimento pela sua parte nos termos das 

cláusulas anteriores ou o interesse público assim o exigir. 

 



  

 

 

 

2. Nesse caso, a Segunda Outorgante compromete-se a deixar o espaço livre e desocupado no prazo 

de 60 dias úteis, a contar da notificação para o efeito. 

3. Se não sair naquele prazo, autoriza, desde já, a Freguesia da Guarda a proceder ela própria a essa 

desocupação não a responsabilizando por qualquer dano que possa causar aos bens que lá se 

encontrem renunciando a qualquer indemnização ou compensação por eventuais danos ou 

descaminho de bens; neste caso, ficará ainda obrigado a indemnizar a Freguesia da Guarda pelas 

despesas provocadas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

(Revisão do Protocolo) 

Qualquer alteração ou adaptação ao presente protocolo carece de prévio acordo de ambas as partes, a 

prestar por escrito. 

 

Feito em Guarda, em dois exemplares de três páginas cada, todas devidamente rubricadas e a última 

assinada, ficando cada outorgante na posse de um exemplar. 

 

 

Em  

 

                  A Freguesia da Guarda                                             Associação de Aldeia de Crianças SOS Portugal 

 

     ___________________________________                          ____________________________________ 


