
  Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 Divisão  Jurídica  e  Administrativa  (DIJA)    

• Largo da República, 2414‐006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 • 
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm‐leiria.pt • email: cmleiria@cm‐leiria.pt • 

 1 

DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Serviço responsável pela execução da deliberação | Divisão de Aprovisionamento e Património 

 

Epígrafe  |  3.3.8.  Contrato  de  Comodato  celebrado  entre  o  Município  e  a  extinta  Freguesia  de  Cortes  em 

29/09/2009. Alteração ao clausulado por adenda 

 

Deliberação | Presente a seguinte proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património: 

Em 29/09/2009, foi celebrado um contrato de comodato entre o Município de Leiria e a Freguesia de Cortes, 

que  tinha  como objeto o prédio denominado  “Antiga Adega Cooperativa de Cortes”, para que a Freguesia dele  se 

servisse para efeitos de prossecução do interesse público.  

Conforme consta da Cláusula Terceira do citado contrato, o mesmo tinha início a 29/09/2009 e o seu termo 

ocorreria em 31/12/2013, renovando‐se automaticamente, por períodos iguais e sucessivos de 4 (quatro) anos, salvo 

oposição de qualquer das partes. 

Em 18/07/2013, a então Freguesia de Cortes, por  requerimento  registado  com o n.º ENT 9332/2013, veio 

manifestar  a  sua  intenção  em  subcomodatar  à  Filarmónica  das  Cortes,  parte  do  prédio  recebido  em  comodato, 

(770m2  da  área  total  de  6300  m2),  de  forma  a  possibilitar  a  criação  de  condições  de  desenvolvimento  e  de 

operacionalidade da escola de música. 

Considerando que,  segundo a  comodatária, os espaços em  causa necessitam de  avultadas obras, quer de 

manutenção quer de adaptação, para as atividades da Filarmónica, veio a Freguesia propor a alteração da duração do 

contrato de 4 (quatro) para 40 (quarenta) anos para que, deste modo, possa celebrar um contrato de subcomodato 

com a Filarmónica por igual período, entidade que assumirá os custos das obras a executar. 

Embora o contrato de comodato, celebrado entre o Município de Leiria e a extinta Freguesia de Cortes,  já 

previsse  a  cedência  de  utilização  do  equipamento  a  terceiros,  propõe‐se  a  sua  alteração  de  forma  a  permitir 

expressamente a celebração do contrato de subcomodato com a Filarmónica das Cortes, bem como a alteração da 

duração do contrato de quatro anos para 30 (trinta) anos e a autorização expressa para a realização de obras, o que 

implica necessariamente a alteração a Cláusula Sétima, do n.º 1 da Cláusula Terceira e do n.º 1 da Cláusula Quinta, 

respetivamente. 

Assim, ao abrigo do disposto alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da  Lei n.º 75/2013, de 12 de  setembro, é 

presente  uma  alteração  ao  Contrato  de  Comodato  firmado  em  29/09/2009,  entre Município  de  Leiria  e  a  então 

Freguesia de Cortes, hoje União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, conforme proposta de adenda que 

dele passará a fazer parte integrante, nos termos que se segue: 

“Proposta de Adenda para alteração do Contrato de Comodato outorgado em 29/09/2009 entre o Município de 

Leiria e a Freguesia de Cortes” 

Entre: 
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O MUNICÍPIO  DE  LEIRIA,  N.I.P.C.  505  181  266,  com  sede  no  Largo  da  República,  em  Leiria,  representado  pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, no uso dos poderes conferidos pela deliberação camarária de 

___/___/2014, como Comodante e Primeiro Outorgante, e  

A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES, N.IP.C. ___________, com sede na Rua Conde 

Ferreira, n.º 28, Leiria, aqui representada pelo Presidente da Junta da União das Freguesias, José Manuel da Cunha, no 

uso  dos  poderes  conferidos  pela  deliberação  do  executivo  de  ___/___/2014,  como  Comodatária  e  Segunda 

Outorgante,  ao  abrigo  do  disposto  na  alínea  ee)  do  n.º  1  do  artigo  33.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro, 

conjugada com as disposições dos artigos 405.º e 1129.º e seguintes do Código Civil, é celebrado a presente Adenda, 

que se rege pelas cláusulas seguintes:  

Artigo 1.º 

As partes acordam proceder à alteração do n.º 1 da Cláusula Terceira, do n.º 1 da Cláusula Quinta e Cláusula Sétima, 

todas do Contrato de Comodato outorgado em 29/09/2009, que passarão a ter a seguinte redação: 

Cláusula Terceira 

O presente contrato tem o seu início em 29/09/2009 e o seu termo em 31/12/2039.  

(…) 

Cláusula Quinta 

1  – O  Primeiro Outorgante  autoriza,  desde  já  e  expressamente,  a  Segunda Outorgante,  ou  a  quem  esta  venha  a 

transmitir parcialmente a sua posição de comodatária, a efetuar obras no espaço objeto do presente contrato, desde 

que  as  mesmas  se  destinem  única  e  exclusivamente  aos  fins  do  espaço  dado  em  comodato  e  sem  prejuízo  do 

necessário licenciamento municipal.  

2 – (…)  

Cláusula Sétima 

O Primeiro Outorgante autoriza, desde já e expressamente, a Segunda Outorgante a proporcionar a terceiros o uso do 

equipamento  dado  em  comodato,  inclusive  por  transmissão  parcial  da  sua  posição  de  comodatária  através  da 

celebração de contratos de subcomodato, desde que para cumprimento dos fins fixados na Cláusula Segunda.  

Artigo 2.º 

A presente adenda passará a fazer parte integrante do contrato de comodato outorgado em 29/09/2009, devendo a 

ele ser anexada, produzindo efeitos desde a data da sua assinatura. 

§ Parágrafo único: A presente adenda é constituída por ____  folhas, é  feita em duplicado, valendo as cópias como 

originais,  destinando‐se  um  exemplar  a  cada  outorgante,  sendo  devidamente  assinada  pelas  partes  depois  de 

declararem ter lido, compreendido e aceite o seu articulado.  

P’lo Município de Leiria | O Presidente da Câmara Municipal| (Raul Castro) 

P’la União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes | O Presidente da Junta | (José Cunha)» 
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A  Câmara Municipal,  depois  de  analisar  o  assunto,  ao  abrigo  da  competência  que  lhe  é  conferida  pelo 

disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo  I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a 

alínea b) do n.º 2 do artigo 140.º e 147.º do Código do Procedimento Administrativo, deliberou por unanimidade 

aprovar  a  presente  adenda  que  consubstancia  a  alteração  parcial  do  Contrato  de  Comodato  celebrado  entre  o 

Município de Leiria e a então Freguesia de Cortes, hoje União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, no 

que  concerne  ao  n.º  1 da  Cláusula  Terceira,  n.º  1  da  Cláusula Quinta  e  Cláusula  Sétima,  nos  termos  da  proposta 

apresentada. 

Mais deliberou que a presente proposta de adenda, depois de colhida a concordância do órgão executivo da 

União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, seja presente à Assembleia Municipal, conforme previsto 

nas disposições conjugadas da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º, ambas do anexo I a 

Lei  n.º  75/2013, de  12  de  setembro, para  que  este  órgão  deliberativo  autorize  a  Câmara Municipal  a  proceder  à 

oneração  do  imóvel  em  questão  nos  termos  agora  deliberados,  através  da  alteração  ao  contrato  de  comodato 

celebrado com a então Freguesia de Cortes, a formalizar por escrito, sob a forma de adenda, agora com a União das 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, por força do disposto na Lei n.º 11‐A/2013, de 28 de janeiro, diploma 

que determinou a reorganização administrativa das freguesias. 

Deliberou, ainda, solicitar à Assembleia Municipal que a deliberação seja aprovada em minuta para produzir 

efeitos  imediatos, nos  termos e  com os  fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo  I da  Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
O Vice‐Presidente da Câmara 

Municipal 
A Secretária da reunião  

Gonçalo Lopes  Sandra Almeida Reis 
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CONTRATO DE COMODATO
Entre:

Entre o MUNIC(PIO DE LEIRIA, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, em Leiria,

representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, no uso dos poderes conferidos

pela deliberação camarária de 29/11/2011, como Comodante e Primeiro Outorgante, e A FREGUESIADE

CORTES,N.IP.C. 506 981 754, com sede na Rua Xavier Cordeiro, n.Q 19, Cortes Leiria, aqui representada

pelo Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Carreira Bernardes da Cruz, no uso dos poderes conferidos

pela deliberação do executivo de 25/01/2012, como Comodatária e Segunda Outorgante, ao abrigo do

disposto na alínea f} do n.Q 2 do artigo 64.Qda Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com as disposições do artigo 1129.Q e seguintes do Código Civil, é

celebrado o presente Contrato de Comodato, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

1 - O Primeiro Outorgante é dono e legítimo possuidor do prédio urbano sito em Serrada da Negra, na

freguesia de Cortes, do concelho de Leiria, denominado de "Antiga Adega Cooperativa de Cortes",

descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de leiria sob o n.º 654/19911105, inscrito na

respectiva matriz predial sob o artigo 2521, com a área total de 6300,00 m2, correspondendo esta à área~-
coberta de 1797,00 m

2
e à área descoberta a 4503,00 m2

, devidamente identificado na planta anexa ao

presente contrato como Anexo I e que dele faz parte integrante.

2 - No referido prédio encontram-se implantadas várias edificações e/ou unidades susceptíveis de

utilização independente, que se dispõem em torno de um núcleo central identificado por logradouro, com

distintas valências, complementares entre si, destinadas a equipamento.

3 - Das edificações que compõem o prédio urbano, foi dado, gratuitamente, um espaço, em regime de

comodato, à ARSC - Administração Regional de Saúde do Centro, LP., para instalação da Extensão do

Centro de Saúde de Cortes, por contrato outorgado em 17/03/2009 e aprovado por deliberação da

Câmara Municipal de leiria da mesma data, devidamente identificado na planta anexa ao presente

contrato como Anexo II e que dele faz parte integrante.

Cláusula Segunda

Pelo presente contrato o Primeiro Outorgante entrega à segunda o prédio descrito na Cláusula Primeira,

sem prejuízo do disposto no seu n.Q 3, para que esta se possa servir do mesmo, para efeitos de

prossecução do interesse público, não lhe podendo ser dado qualquer fim contrário ao interesse público e

bem-estar social da população da Freguesia de Cortes, princípios subjacentes ao presente contrato.
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Cláusula Terceira

1- O presente contrato tem o seu início em 29/09/2009 e o seu termo em 31 de Dezembro de 2013.

2 - O con rato renova-se automaticamente por períodos iguais e sucessivos de quatro anos, se nenhum

dos outorgantes se opuser, por carta registada com aviso de recepção, com a antecedência mínima de

seis meses, em relação ao seu termo inicial ou de cada renovação.

Cláusula Quarta

A Segunda Outorgante obriga-se a conservar o espaço objecto do presente contrato em bom estado de

conservação e limpeza, sendo da sua exclusiva competência a gestão do mesmo e da sua responsabilidade

os encargos respeitantes à sua utilização, em especial os de água e de eletricidade, bem como os

respeitantes a quaisquer deteriorações.

Cláusula Quinta

1- A Segunda Outorgante poderá efetuar obras no espaço objecto do presente contrato, mediante

autorização expressa do Primeiro Outorgante, desde que as mesmas se destinem única e exclusivamente

aos fins do espaço dado em comodato e sem prejuízo do necessário licenciamento municipal.

2 - Todas as obras de edificação ou conservação realizadas no prédio dado de comodato passarão a fazer

parte integrante do mesmo, sem que os seus autores tenham direito a qualquer indemnização.

Cláusula Sexta

Durante o prazo de vigência do presente contrato, os frutos do prédio objecto do comodato pertencerão

à Segunda Outorgante.

Cláusula Sétima

O Primeiro Outorgante autoriza, desde já, a Segunda Outorgante a proporcionar a terceiros o uso do

equipamento dado em comodato, desde que para cumprimento dos fins fixados na Cláusula Segunda.

Cláusula Oitava

1 - A violação do preceituado nas Cláusulas Segunda, Quarta e Quinta tem como consequência a

resolução do presente contrato e a restituição imediata do imóvel objecto do presente contrato, com

todas as suas benfeitorias, sem que a Segunda Outorgante tenha direito a qualquer indemnização ou

compensação.

2 - Sem prejuízo do disposto na Cláusula Quinta, a Segunda Outorgante obriga-se, findo o prazo do

presente contrato, a devolver o espaço objecto do mesmo, no mesmo estado em que lhe foi entregue,
f
;
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livre de quaisquer ónus ou encargos, ressalvadas as deteriorações inerentes a uma prudente utilização do

existente, em conformidade com o fim do contrato.

Cláusula Nona

As dúvidas e omissões emergentes do presente contrato serão resolvidas, na ausência de disposições

legais aplicáveis, por acordo das partes.

Parágrafo Único: O presente contrato de comodato é constituído por três folhas e dois anexos compostos

um por duas folhas e outro por uma, é feito em duplicado, valendo as cópias como originais, destinando-

se um exemplar a cada outorgante, sendo devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter

lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.

P'lo Município de Leiria

O Presidente da Câmara Municipal
/
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MUNiCíPIO DE LEIRIA
EMISSÃO DE PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO

EXTRATO DA CARTOGRAFIA (1:5.000)Câmara Municipal d(' l.ciria

3640.8601
Requerente:

Local da Obra:

Freguesia:

Guia n°.:

CORTES

CORTES
Escala:

Data:

1:5000
23/11/2011

Planta N°:

Adega Cooperativa de Cortes
Funcionário: geral

Observações:

Fonte: CMLeiria, A informação dtsponibilizada não dispensa a consulta dos documentos originais nos serviços da Câmara Municipal de Leiria
Coordenadas no sistema de referência PT-TM06/ETRS89, elipsóide GRS80, Projecção Transversa de Mercator

Câmara Municipal de leiria I largo da Repúbhca 2414-006leiria
Telefone 244833500 CI Te!ecópia 244839556 o Unha Verde 8002027910 t-maü: cmleiria@cm-Jeiria.pt eSitio: ,'... ,',

','.;;- Contribuinte n.!! 505181266
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