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Anexo III-A 

MINUTA DE DOCUMENTO REFERENTE A CEDÊNCIA DE BENS PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 
 

O presente documento visa dar cumprimento à deliberação n.º _____________, aprovada em reunião da Câmara Municipal de Leiria 

de ___de___________________de____. 

Constitui objeto do presente a cedência dos bens efetuada pelo Município de Leiria, identificados na supra referida deliberação, nas 

seguintes condições: 

1. __________________________________________ trabalhador do Município de Leiria, com a categoria de 

_____________________________________ entrega a: ________________________________________________ (entidade 

beneficiária), representada por ________________________________________, na qualidade de 

____________________________________________________, residente em________________________________________ 

(morada completa) com o número de telefone________________. 

2. Os bens descritos na listagem em anexo composta por ___ páginas; 

3. Os bens são postos à disposição no dia ____ de ____________de 201____ e devem ser devolvidos no mesmo estado de 

conservação até ao dia ___ de ___________ de 201__;
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3. O imóvel/sala (identificar) é colocado à disposição no(s) dia(s) ____de__________de 201__ a ______de_________de 201___ 
2
 

4. Nos termos da deliberação foi exigida a contratação de um seguro (ou) identificada a apólice para cobertura do evento seguro:  

Não; 

N.º da apólice ________________ da Companhia seguradora_____________. 

5. Os bens destinam-se exclusivamente à utilização para os fins constantes na deliberação supra identificada. 

6. O incumprimento de uma ou mais condições estabelecidas no presente documento implica a entrega imediata dos bens cedidos ao 

Município, bem como a impossibilidade de candidatura a novos auxílios no prazo de dois anos. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

(Nome)_______________________________________________________________ , (na qualidade de representante da entidade 

referida no número 1) declaro que recebi do Município de Leiria, em 201__/ ___________/_____ o(s) bem(ns) identificado(s) no 

número   dois,   relativamente   aos   quais   me   comprometo   a   manter   e   devolver   nas condições de conservação em que me são 

agora entregues e cuja utilização se destina em exclusivo para os fins autorizados.  

Declaro ainda, que tomo conhecimento do prazo de devolução e das penalizações correspondentes ao não cumprimento das cláusulas 

do presente Termo de Responsabilidade. 

 

O representante da Entidade Beneficiária, 

______________________________ 

(nome legível) 

Declaro que em__________de__________________de____entreguei a___________________________________________________   

os bens referidos no número dois do presente documento. 

O trabalhador 

______________________________ 

Categoria e nome legível 

                                                           
1
 Cedência de bens móveis 

2
 Cedência de bens imóveis 


