
MUNICIPIO 

PROTOCOLO DE CEDENCIA DE EDIFJCIO 

Assim se celebro entre: 

PRIMEIRO: Eng.0 Victor Manuel Alves Mendes, com domicnio necess6rio nos Po<;os do 

Concelho, em Ponte de Lima, na qualidade de Presidente da C6mara Municipal de Ponte 

de Limo, pessoa coletiva de direito publico numero 506 811 913, e nesta outorgando em 

representac;oo do Municipio, nos termos da alfnea a), do no 1, do ort.0 35°, do Lei no 75/13 

de 12 de setembro. 

SEGUNDO: Sr. Manuel Janu6rlo dos Santos Velho, natural da freguesia de Fontoo, do 

concelho de Ponte de Lima e residente na freguesio de Fontoo, deste concelho, o qual 

outorgo no qualidode de Presidents da Frsguesia de Fontao, pessoa colectiva de direito 

publico numero 507 414 829, nos termos da alfnea a), do n.0 1 do art.0 18°, da Lei n.o 75/13, 

de 12 de setembro. 

PELO PRIMEIRO OUTORGANTE acima identificado, foi dito: Que celebre com o 

segundo outorgante o presente protocolo que se reger6 pelas seguintes cl6usulas: 

________________________________ Ciousulol 0 ______________________________ __ 

Pelo primeiro outorgante foi dito que se efectuo a cedemcio a titulo gratuito, dos Edlffclos 

das Escolas Prlm6rlas, conforme o deliberodo em reunioo de Camara de 02 de fevereiro de 

2015, pelo perfodo de um ano, renov6vel outomaticamente, par sucessivos perfodos de um 

ana, se nao for denunciado por quolquer uma das partes, com uma anteced€mcia mfnima 

de 60 dios seguidos, par carta registada com AR. 

----------~--------------------Ciausula 2° ______________________________ __ 

1. A ced€mcio dos ediffcios em causa, destina-se a apoiar s desenvolver o 6reo social 

e opoio a creche e atividades ligadas a educm;ao e forma<;ao. 

2. Para reolizar as atividades referidas no numero anterior a Junto de Freguesia pode 

ceder a terceiros, desde que devidamente autorizados pela Camara Municipal. 
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3. Para efeitos do referido no paragrafo anterior, considera-se que o presente 

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

----- ---- ------- Clausula 3a. _____ _________ _ 

1. A Freguesia, compromete-se a assegurar o bom uso do ediffcio, a manter as 

instalac;oes em boas condic;oes de utilizac;ao e suportar os custos de instalac;ao e 

manutenc;ao, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos consumes de 

energia electrica e 6gua. 

2. Para efeitos do referido anteriormente, deve a Freguesia solicitor a alterac;ao dos 

respectivos contadores, no prazo de 30 dias, ap6s a assinatura do presente 

protocolo. 

3. Todas as benfeitorias a reolizar terao que ter autorizac;ao previa da COrnaro 

Municipal e finda a cedencia. as mesmas reverterao a favor do Municipio sem Iugar 

a qualquer pagamento 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 presente protocolo por qualquer das partes determinar6 

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

__ 0 presente Protocolo e lavrado em duplicado e vai ser assinado pelos 

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

MPL) e carimbado pela Freguesia de Fontao, ficando um exemplar para coda um dos 

Outorgantes. 
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Feito e rn duplicado, 02 de fevereiro de 2015. 

Pelo Municipio de Ponte de Lima, 

0 Presidente, 

£4 · ._ 

Pela Freguesia de Fontoo, 
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