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CONTRATO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO, AO MUNICÍPIO 

DO BARREIRO, AO ABRIGO DA LEI DO MECENATO, PELA 

FIRMA SOGENAVE-SOCIEDADE GERAL DE 

ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA 

HOTELEIRA, SA. 

 

---No dia ----- do mês de -------- de dois mil e catorze, na 

cidade do Barreiro e Edifício dos Paços do Concelho, perante 

mim, Ricardo Jorge Marcelino Ferreira, licenciado, Chefe de 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial exercendo, neste 

ato, a função de Oficial Público do Município do Barreiro, 

compareceram os seguintes outorgantes:------------------------

---PRIMEIRO:- SOGENAVE-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À 

NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA, SA, com sede na rua da 

Garagem, 10, 2794-022 Carnaxide, com o número único de registo 

e fiscal 500271518, representado neste ato por------------, 

outorgante na qualidade de ------------.----------------------

---SEGUNDO:- MUNICÍPIO DO BARREIRO, Pessoa Coletiva de Direito 

Público número 506 673 626, representado por Carlos Humberto 

Palácios Pinheiro de Carvalho, natural da Freguesia e Concelho 

do Barreiro, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Rua Miguel Bombarda, no Barreiro, com o endereço 

eletrónico geral@cm-barreiro.pt e o telefax N.º212068001, 

outorgando na qualidade de Presidente da CÂMARA MUNICIPAL, em 

conformidade com os poderes que lhe foram conferidos pela 



 

alínea f), do nº2 do art.º 35, da Lei n.º75/2013, de 12 de 

Setembro.-----------------------------------------------------

---Verifiquei a identidade do segundo outorgante, a qualidade 

de que se arroga e os poderes que legitimam a sua intervenção 

neste ato por serem do meu conhecimento pessoal e a identidade 

do representante da primeira outorgante pela exibição do 

respetivo cartão de cidadão.----------------------------------

---A qualidade e a suficiência de poderes do primeiro 

outorgante foram por mim verificadas através de------------.--

---E pelo primeiro outorgante  foi declarado:-----------------

---CLÁUSULA PRIMEIRA:-Que, doa ao segundo outorgante, ao 

abrigo da Lei do Mecenato, um equipamento social, no valor 

global de 110.368,18 euros (cento e dez mil, trezentos e 

sessenta e oito euros e dezoito cêntimos), em conformidade com 

sua carta datada de 21 de maio de 2014.-----------------------

---CLÁUSULA SEGUNDA:-Que, o equipamento social doado encontra-

se entregue e instalado na União de freguesias de Coina e 

Palhais, junto à escola EB1 de Palhais.-----------------------

---CLÁUSULA TERCEIRA:-Que, o presente donativo é concedido ao 

abrigo da Lei do Mecenato e não está sujeito a quaisquer 

contrapartidas.-----------------------------------------------

---E pelo segundo outorgante na referida qualidade foi 

declarado.----------------------------------------------------

---CLÁUSULA QUARTA:-Que, em conformidade com a Deliberação 

Camarária, de -- de ------- de 2014, e, dado tratar-se de uma 
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vontade expressa do primeiro outorgante, aceita para o 

MUNICÍPIO DO BARREIRO, seu representado, a referida doação nos 

termos exarados, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.-------------------------

---CLÁUSULA QUINTA:-Que, a doação em apreço destina-se a ser 

integrada no património municipal.----------------------------

---Assim o disseram e outorgaram.-----------------------------

---Ficam arquivados os seguinte documentos:-------------------

---a)-Fotocópia da deliberação camarária referida;------------

---b)-Carta de doação.----------------------------------------

---Este contrato foi lido aos outorgantes em voz alta e 

explicado o seu conteúdo, na presença dos mesmos.------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---O OFICIAL PÚBLICO: 





























1

Margarida Feio

De: Ricardo Ferreira
Enviado: terça-feira, 27 de Maio de 2014 15:27
Para: Margarida Feio
Assunto: FW: Doação Sogenave

 

 

 

Ricardo Ferreira 

Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial Rua José Magro 

2830-355 Barreiro 

 

Tel: 212 068 665 

 

 

 

-----Mensagem original----- 

De: Ana Correia 

Enviada: terça-feira, 27 de Maio de 2014 11:46 

Para: Ricardo Ferreira 

Assunto: RE: Doação Sogenave 

 

Bom dia Ricardo, 

Na sequência do email abaixo, venho atestar que efetivamente a obra foi concretizada, nas 

datas indicadas, estando os valores apresentados consentâneos com os valores praticados no 

mercado para a tipologia e dimensão da obra executada. 

 

Cumprimentos. 

Ana Correia 

 

-----Mensagem original----- 

De: Ricardo Ferreira 

Enviada: segunda-feira, 26 de Maio de 2014 14:32 

Para: Ana Correia 

Assunto: Doação Sogenave 

 

Boa tarde Ana, 

 

No seguimento do ofício da Sogenave em anexo, vimos por este meio questionar se a obra foi 

efetivamente concretizada e se os valores por eles indicados correspondem aos trabalhos 

realizados. 

Mais questiono se o edifício foi concretizado em 2013 e a rampa em 2014. 

De modo a desenvolvermos o processo de doação assim como os respetivos registos 

patrimoniais, necessitamos desta vossa informação com caráter urgente. 

 

Melhores cumprimentos, 

 

 

Ricardo Ferreira 

Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial Rua José Magro 

2830-355 Barreiro 

 

Tel: 212 068 665 

 

 

 

-----Mensagem original----- 

De: Cristina Mendes 
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Enviada: quarta-feira, 21 de Maio de 2014 16:29 

Para: Ana Correia; Ricardo Ferreira 

Assunto:  

 

Por indicação do vereador rui lopo envio documento em anexo. 

 

 

 

 

Cumprimentos, 

Cristina Mendes 

 

Gabinete do Vereador Rui Lopo 

Câmara Municipal do Barreiro 

Largo Alexandre Herculano, nº 85 – 6º 

Tel: 212068590 - Tlm: 911056165 

cristina.mendes@cm-barreiro.pt 

 

 

-----Mensagem original----- 

De: digitalizacao@cm-barreiro.pt [mailto:digitalizacao@cm-barreiro.pt] 

Enviada: quarta-feira, 21 de Maio de 2014 16:26 

Para: Cristina Mendes 

Assunto: Message from  

 

 


