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PROTOCOLO DE CEDENCIA DE EDIFJCIO 

Assim se celebra entre: 

PRIMEIRO: Eng.0 Victor Manuel Alves Mendes, com domicflio necessaria nos Po<;os do 

Concelho, em Ponte de Lima, no quaHdade de Presidente do Camara Municipal de Ponte 

de Lima, pessoo coletiva de direito publico numero 506 811 913, e nesta outorgondo em 

representa<;:ao do Municipio, nos termos do alfnea a), do no l, do art.o 35°, do Lei no 75/13 

de 12 de setembro. 

SEGUNDO: Fernando Gonc;alves Fiuza, o qual outorga no qualidade de Presidente do 

Freguesia de Serdedelo, pessoa coletiva de direito publico numero 507 426 401, nos termos 

do alfnea a), do n.0 1 do art.o 18°, do Lei n.0 75/13, de 12 de setembro. 

__ PELO PRIMEIRO OUTORGANTE ocima identificado, foi dito: Que celebra com o 

segundo outorgonte o presente protocolo que se reger6 pelos seguintes cl6usulas: 

_______________________________ Ciausulal 0 ____________________________ ___ 

1. Pelo primeiro outorgante foi dito que se efetuo a ced€mcia a titulo grotuito, do ediffcio 

designado como Jardim de lntancia de Serdedelo, com exce<;:ao do sola situada no piso 1, 

melhor identificada no plonto anexa ao presente protocolo, para atividades de interesse 

para o freguesia, conforme delibera<;:ao de Camara de 02 de fevereiro de 2015. 

2. Para eteitos do referido no par6grafo anterior, considera-se que o presente protocolo 

produz. efeitos desde o dia 02 de fevereiro de 2015. 

---------- ------------ Ciausula 2° _____________ __________ _ ___ 

A ced~ncia referida no c lausulo 1° sera pelo perfodo de um a no, renovavel 

automaticamente. por sucessivos periodos de um ano, se nao for denunciado por qualquer 

uma das partes. com uma antecedencia minima de 60 dias seguidos, por cart 

com AR. 

Tcl256 900 400 . Fex ?59 900 410 Pr acB de Republlc8 · 1\990062 Ponte de Um o · ge~lit!>cmpont.edellh1o.pL·W w.cm-pon 



MUNICIPIO 
~ PONTES~ 

TCMR RIC DA IIUMANID D 

-------- -------- Clausula 3°. _____________ _ _ 

1. A Freguesia compromete·se a assegurar o bom uso do edificio. a manter as instalac;:oes 

em boas condic;:oes de utilizac;:ao. assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos 

consumos de energia eletrica e 6gua. 

2. Para efeitos do referido anteriormente. deve a Junta de Freguesia solicitor a a lterac;:ao 

dos respetivos contadores. no prazo de 30 dias, ap6s a assinatura do presente protocolo. 

3. Todas as benfeitorias a realizer terao que ter autorizac;:oo previa do Camara Municipal e 

finda a cedE'mcia. as mesmas reverteroo a favor do Municipio sem Iugar a qualquer 

pagomento indemnizat6rio. 

---------- ------ Clausula 4°. ____ _________ _ _ 

__ 0 clausulado no presente protocolo pode ser revisto. no todo ou em parte. por 

acordo escrito das partes - Aditamentos ao mesmo. 

--------- ------- Clausula 5°---------------

____ 0 nao cumprimento do presents protocolo por qualquer das partes determinar6 

a imediata extinc;:ao do mesmo e a cessac;:ao dos seus efeitos. 

__ 0 presente Protocolo e lovrado em duplicado e vai ser assinado poles 

representantes anteriormente identificados, sendo autenticado com o selo bronco (pelo 

MPLJ e carimbado pela Freguesia de Serdedelo. ficando um exemplar para coda um dos 

Outorgantes. 

Feito em duplicodo. 02 de fevereiro de 2015. 

Pelo Municipio de Ponte de Lima. 

- .... 

Pela Freguesia de Serdedelo. 
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