PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
ENTRE
A NOT ÁRIA CARLA CRISTINA SOARES
EA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS TÉCN

CARLA CRISTINA SOARES, adiante designada abreviadamente por Notária, com cartório na
Av. da Liberdade, n.O 9,6.°, 1250-139 Lisboa, com entrada pela Rua da Glória, n.o 2, a partir das
20hOO, aos Sábados, Domingos e feriados, tel. 213407180 (8), fax 213407189, móveis 963039420
e 919465583 e site www.carlasoaresnotaria.com.pt (actualmente em manutenção)
ea

ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

DOS

ENGENHEIROS

TÉCNICOS,

adiante

designada

abreviadamente por ANET, com sede na Praça Dom João da Câmara, nO 19, 1200-147 Lisboa,
neste acto representada por António Eduardo Garcia Lousada e Pedro Manuel Ferreira Raposo
Torres Brás, ambos na qualidade de Vice-Presidente da ANET,

Considerando que:
A actividade notarial é uma actividade transversal à vida das pessoas, das famílias e das empresas,
Existe interesse, por parte dos Engenheiros Técnicos em contar com uma prestação de serviços
notariais e conexos de qualidade e a custos reduzidos, tendo em conta a liberalização da quase
totalidade dos preços a praticar no âmbito da actividade notarial,

é celebrado e reciprocamente aceite pelos subscritores o presente

PROTOCOLO,
que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula La

O presente Protocolo tem por objectivo promover a cooperação entre a Notária e os associados da
ANET quando necessitem de praticar de actos notariais, promover os respectivos registos e
cumprir com as correspondentes obrigações fiscais.

Cláusula 2. a
1. A Notária disponibiliza-se para praticar descontos de 10% sobre o valor da tabela anexa, sem
prejuízo de os valores serem revistos em casos de maior complexidade.
2. Relativamente aos actos vulgarmente designados por "de expediente" ou "de balcão", os

mesmos serão os mencionados na tabela anexa como sendo os praticados com protocolo.
3. Os preços praticados incluem assessoria jurídica, liquidação de IMT e selo quando devidos, e

pedidos de registo predial e comercial, quando relacionados com os actos praticados.
4. Os membros devem fazer prova de efectividade na ANET através de declaração ou

apresentação do Cartão de Associado da ANET.

Cláusula 3. a
1. A Notária compromete-se a prestar e/ou agendar os serviços em horário flexível, sob marcação
prévia, fora do horário praticado no caltório, que funciona ininterruptamente nos dias úteis, entre
as 9hOO e as 18hOO, como forma de melhor conciliar a prática dos actos com os compromissos
pessoais e profissionais dos associados da ANET.
2. A Notária compromete-se ainda a agendar os actos de forma célere, de acordo com a sua maior

ou menor complexidade, a receber os associados da ANET de forma personalizada, pessoal ou
telefonicamente, e a flexibilizar o envio de documentos para preparação dos actos, os quais
poderão ser remetidos via email ou fax, mediante a exibição dos originais no momento da
formalização.
3. Nos actos requisitados para os quais não seja obrigatória a presença do interessado (registo

automóvel, pedido de certidões, fotocópias, públicas formas e outros) os associados poderão
requisitá-los via correio, email ou Web e proceder ao respectivo pagamento por transferência
bancária.
4. Logo que concluído o site da Notária, este será outro melO privilegiado de comunicação

interactiva cliente / cartório a disponibilizar ao utente.

5. O presente protocolo será avaliado com uma periodicidade adequada, quer no tocante à
qualidade da prestação de serviço, quer à satisfação dos Engenheiros Técnicos, pelo que a Notária
desde já se obriga a manter registo dos actos praticados com intervenção dos associados da ANET,
bem como a tratar a informação constante de inquéritos à satisfação dos mesmos.

Cláusula 4."
O presente Protocolo tem início na data da sua assinatura, data em que começa a produzir os seus
efeitos, e manter-se-á em vigor até que uma das partes entenda dever denunciá-lo, comunicando-o

à outra parte com a antecedência mínima de seis meses.

Cláusula 5."
As dúvidas suscitadas pela aplicação do Protocolo serão esclarecidas de comum acordo entre a
Notária e a ANET, segundo o princípio da interpretação mais favorável à prossecução do seu
objecto.

Cláusula 6. 9
1. O Protocolo poderá ser objecto de alteração ou revisão em qualquer momento, mediante
proposta nesse sentido, formulada por qualquer uma das partes.
2. Uma vez aceites e validadas, através de assinatura da Notária e dos representantes legais da
ANET, as propostas de alteração e de revisão são aditadas ao Protocolo, dele passando a fazer
parte integrante.

Contém anexa a tabela de preços em vigor na presente data.

Celebrado na cidade de Lisboa, aos 08 dias do mês de Março de 2010.

Assinado em duas vias, ficando um exemplar na posse de cada uma das partes subscritoras.

A Notária,

Pela ANET,

Carla Soares
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NOTARIA

. NIF: 171589 726
TORIQ NOTARIAL EM
Av. da Liberdade N o 9_6LI~BOA
I e . : 213407180/8
F'
.
TM: 919465563 _ 1-2SaOx:1213407189
- 39 LISBOA
CAR

T,

Pedro Manuel Ferreira Raposo Torres Brás

