
 

                                                                       (MINUTA) 

 

 CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIO NO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO BAR DO 

AUDITÓRIO MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA  DE ORLANDO JORGE DE 

CARVALHO MARGARIDO PARA SÓNIA ALEXANDRA LIMA FERNANDES. 

 

No dia _______________ do mês de ______________, de dois e quinze, na 

cidade do Barreiro e Edifício dos Paços do Concelho, perante mim, Ricardo 

____________________, Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 

e notário privativo do Município do Barreiro, compareceram como outorgantes: 

PRIMEIRO: MUNICÍPIO DO BARREIRO, Pessoa Coletiva de Direito Público 

número 506 673 626, representado por Sónia Isabel Carapuça Oliveira Lobo, 

casada, natural da Freguesia do Alto do Seixalinho, 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.º 212 068 001, outorgando na qualidade de Vereadora da Câmara 

Municipal, em conformidade com os poderes que lhe foram delegados 

através do Despacho nº01 de 2 de Janeiro de 2014, do Senhor Presidente 

da referida Câmara, nos termos do artigo 36º, número 2 e alínea f), do nº2, 

do artigo 35º, da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro; ---------------------------------- 

SEGUNDO: ORLANDO JORGE DE CARVALHO MARGARIDO, (estado civil) , 

na qualidade de gerente, residente na Rua Afonso Domingues, nº ___, r/c 

direito, em Alhos Vedros,  titular do Cartão de Cidadão nº 10980827 e do NIF 

201 320 673; e 

TERCEIRO: SÓNIA ALEXANDRA LIMA FERNANDES, solteira, 

desempregada, residente na Rua Francisco de Lacerda, nº 5, 3º andar, 

esquerdo, em Alhos Vedros, titular do BI/CC nº ______________________e do 

NIF 221 727 370. 

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante, a qualidade de que se arroga e 

os poderes que legitimam a sua intervenção neste acto por serem do meu 

conhecimento pessoal e a identidade dos segundos outorgantes pela exibição 

dos (indicar os documentos). 

E pelo primeiro outorgante foi dito:------------------------------------------------------------ 

PRIMEIRO: Que o Município do Barreiro adjudicou ao segundo outorgante a 

concessão do direito de ocupação do Bar do Auditório Municipal Augusto 
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Cabrita pelo despacho nº 72/2013, de 31 de Janeiro, nas condições estipuladas 

do respectivo contrato de concessão com ele celebrado em 1 de Fevereiro de 

dois mil e treze, e respectivo caderno de encargos, cujo conteúdo se dá aqui 

por integralmente reproduzido neste contrato. 

SEGUNDO: Que, por requerimento entregue na Câmara Municipal do Barreiro 

em onze de Fevereiro do ano em curso, cujo conteúdo se dá aqui por 

integralmente reproduzido, o segundo outorgante solicitou autorização para a 

cessão da sua posição contratual de concessionário para a terceira outorgante, 

no contrato referido na cláusula anterior por não ter condições de continuar a 

gerir o estabelecimento concessionado. 

TERCEIRO: Que a Câmara Municipal do Barreiro, na sua reunião ordinária 

realizada em _______________________, deliberou autorizar a cessão da 

posição contratual do segundo outorgante para a terceira outorgante no dito 

contrato. 

QUARTO: Que, em cumprimento da deliberação camarária referida na cláusula 

anterior, o representado do primeiro outorgante cede à terceira outorgante a 

posição contratual do segundo outorgante no contrato de concessão celebrado 

em um de Fevereiro de dois mil e treze, mantendo-se todas as obrigações 

emergentes do referido contrato e do caderno de encargos respectivo. 

QUINTO: Que a terceira outorgante obriga-se a prestar a caução prevista no 

item nº 14 do Caderno de Encargos, no prazo de _____________. 

SEXTO: Que o segundo outorgante se obriga a regularizar as rendas em dívida 

no prazo de _____________ , sob pena de perda da caução prestada. 

E pelos segundo e terceiro outorgantes foi declarado que aceitam o presente 

contrato nos termos exarados. 

Assim o disseram e outorgaram. 

Arquivo - ______________________________ 

Esta escritura foi lida e ______________________________________ 


