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ATA TRÊS/DOIS MIL E QUINZE 
Ao décimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas dez 
horas, na sede da Junta de Freguesia de Covelas, sita na Rua do 
Soutal, número sessenta e quatro, Covelas, quatro mil oitocentos e 
trinta – cento e vinte e oito Póvoa Lanhoso, reuniram os membros da 
Junta de Freguesia de Covelas, Manuel Freitas Fernandes (Presidente), 
José Filipe Araújo de Sousa (Secretário) e Agostinho Alves Fernandes 
(Tesoureiro), em sessão extraordinária, com a seguinte ordem de 
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 
PONTO UM: Deliberação sobre um donativo à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso. --------------------------- 
PONTO DOIS: Deliberação sobre a celebração de protocolo entre a 
Junta de Freguesia de Covelas e Ana Paula Gomes de Castro. ------------ 
Após todos os membros terem tomado os seus lugares, o senhor 
Presidente da Junta de Freguesia deu início à sessão com a leitura do 
ponto um. Referiu que, conforme informara na sessão anterior, recebeu 
um pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Póvoa de Lanhoso, solicitando um donativo, para que a Associação 
pudesse adquirir uma nova ambulância. -------------------------------------- 
Após uma troca de impressões entre todos os membros, foi aprovada, 
por unanimidade, a atribuição de um donativo de cem euros. ----------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia reiniciou os 
trabalhos, com a leitura do ponto dois. Referiu que a senhora Ana Paula 
Gomes de Castro pretende celebrar um protocolo com a Junta de 
Freguesia, com vista à instalação de uma clínica veterinária na antiga 
escola do primeiro ciclo de Covelas, designada de EB um/JI de 
Pardieira. --------------------------------------------------------------------------- 
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Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram-no, 
por unanimidade, com a seguinte redacão: ---------------------------------- 
---------------------------------- PROTOCOLO ------------------------------------ 
Ao x dia do mês de y do ano de dois mil e quinze, na sede da Junta de 
Freguesia de Covelas, concelho de Póvoa de Lanhoso, foi celebrado o 
presente protocolo, entre os outorgantes seguintes, a saber: --------------  
Primeira Outorgante: JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS, com sede 
na Rua do Soutal, número sessenta e quatro, Covelas, quatro mil 
oitocentos e trinta – cento e vinte e oito Póvoa de Lanhoso, representada 
neste ato pelo seu Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Freitas 
Fernandes. -------------------------------------------------------------------------- 
Segunda Outorgante: ANA PAULA GOMES DE CASTRO, solteira, 
portadora do cartão de cidadão número -------------, válido até --/--/----, 
contribuinte fiscal número -----------, residente na Rua do Soutal, 
número quatrocentos e cinquenta e quatro, Covelas, quatro mil 
oitocentos e trinta – cento e vinte e oito Póvoa de Lanhoso. ---------------- 
O presente protocolo que tem por objetivo a cedência, a título de 
empréstimo, o edifício da antiga escola de primeiro ciclo de Covelas, 
designada de EB um/JI de Pardieira, sito na Rua da Escola, número ---, 
Covelas, quatro mil oitocentos e trinta – cento e trinta um Póvoa de 
Lanhoso. ---------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMEIRA: A primeira outorgante cede, por empréstimo e 
sem qualquer contrapartida financeira, à segunda outorgante, o edifício 
da antiga escola de primeiro ciclo do ensino básico de Covelas, com 
destino à implantação de uma Clínica Veterinária. --------------------------  
CLAUSULA SEGUNDA: A cedência sem qualquer contrapartida 
financeira terá a duração até um de março de dois mil e dezasseis. A 
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partir dessa data será feito entre as outorgantes as contrapartidas 
financeiras. ------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCEIRA: UM: A segunda outorgante assume como 
contrapartida da cessão de exploração ora efetuada, a obrigação de 
instalar no local todo o equipamento que se mostre necessário ao seu 
funcionamento e à exploração da sua atividade, cumprindo e fazendo 
cumprir todas as regras relativas a limpeza, higiene e segurança. -------- 
DOIS: A responsabilidade pela manutenção, normal conservação e 
gestão compete à segunda outorgante, bem como o pagamento inerente 
aos custos de água e de eletricidade, cuja alteração da titularidade dos 
respetivos contadores tem que ficar salvaguardada e ser efetuada 
imediatamente após a assinatura do presente protocolo. ------------------- 
TRÊS: Compete, igualmente, à segunda outorgante, zelar pela boa 
utilização do espaço ora cedido no âmbito das atividades por si 
organizadas e denunciar de imediato às autoridades policiais e 
concelhias todas as infrações e delitos que no decurso delas 
eventualmente se registem. ------------------------------------------------------ 
CLAUSULA QUARTA: UM: A cedência tem a duração de -- (um) ano e 
tem o seu início a um de março de dois mil e quinze, e será renovável 
por igual período de tempo, se não for denunciado por qualquer das 
partes. ------------------------------------------------------------------------------- 
DOIS: A denúncia deverá ser efetuada por escrito, com a antecedência 
mínima de -- (dois) meses, relativamente ao termo do prazo ou da 
renovação que estiver em curso. ------------------------------------------------ 
TRÊS: A cessação de atividade da segunda outorgante, ou a utilização 
do espaço para outros fins dos que aqui previstos, determinará o termo 
do presente protocolo com entrega imediata das instalações à Junta de 
Freguesia de Covelas. ------------------------------------------------------------- 
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CLAUSULA QUINTA: Finda a cedência, a segunda outorgante poderá 
proceder ao levantamento do equipamento que seja amovível, não 
podendo reclamar da primeira outorgante qualquer indemnização pelo 
material que não possa ser removido, devendo, em qualquer caso, 
proceder á entrega do local em perfeito estado de conservação, e nas 
mesmas condições em que este foi recebido. ---------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: A segunda outorgante não poderá fazer no local 
quaisquer obras que modifiquem a sua estrutura, sem autorização da 
Junta de Freguesia de Covelas, sendo que, todas as obras executadas 
com autorização escrita da Junta de Freguesia de Covelas ficarão a 
pertencer ao local sem direito a indemnização ou retenção. ---------------  
CLAUSULA SÉTIMA: Ambas as outorgantes declaram aceitar o 
presente protocolo, comprometendo-se a executá-lo nos mais 
elementares princípios da boa fé. ----------------------------------------------- 
Feito em duplicado, vai por todos ser assinado. ----------------------------- 
PRIMEIRA OUTORGANTE ------------------------------------------------------- 
SEGUNDA OUTORGANTE ------------------------------------------------------- 
Às onze horas e quinze minutos o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia deu por encerrada a reunião. ---------------------------------------  
Foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser 
assinada, pelos membros da Junta de Freguesia de Covelas. --------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente:  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Secretário:  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Tesoureiro:  


