
Contrato de Comodato  

Município do Barreiro e a Associação Nacional de Professores de 

Informática 

 

Entre  

 

MUNICÍPIO DO BARREIRO com sede na Rua Miguel Bombarda, S/n, 2830-

089 Barreiro, Pessoa Coletiva de Direito Público N.º 506 673 626, neste ato 

representado pelo Senhor Frederico da Costa Rosa, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, adiante designado por primeiro 

contratante;  

E 

Associação Nacional de Professores Informática (ANPRI), com sede na 

Rua Dr. Luís Teixeira Macedo e Castro, 2914-510 Setúbal, Pessoa Coletiva N.º 

504 493 949, neste ato representada por Fernanda Maria Pires Ledesma e Ana 

Rosa Borlinhas Gato, nas qualidades de Presidente da Direção e Tesoureira, 

respetivamente, como segundo contratante, é ajustado um contrato de 

comodato, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula primeira  

(Objeto) 

O Município do Barreiro, é dono e legítimo possuidor da Loja N.º 02, do 

Mercado de Santo André, sito na União de Freguesias do Alto Seixalinho, 

Santo André e Verderena, no concelho do Barreiro, cede ao segundo 

contratante, em regime de comodato, a referida Loja Municipal.  

 

Cláusula segunda  

(Obrigações dos Comodatários) 



O segundo contratante obriga-se a manter as instalações cedidas nos termos 

deste protocolo em perfeito estado de conservação e, nomeadamente a: 

 

a) Não utilizar as instalações para fins diversos daquele a que é destinado; 

b) Não emprestar ou ceder a outrem, total ou parcialmente, a título oneroso 

ou gratuito, as instalações cedidas;  

c) Não fazer das instalações cedidas uma utilização imprudente; 

d) Não efetuar quaisquer obras nas instalações sem autorização expressa 

do primeiro contratante; 

e) Celebrar contratos de fornecimento de energia elétrica, água e gaz e 

pagar pontualmente os respetivos consumos; 

f) Apresentar ao Município do Barreiro o comprovativo da celebração de 

um contrato de seguro no ramo de Multirriscos e pagar o valor do 

respetivo prémio de seguro.  

O Segundo contratante implementará o seu projeto, em três fases, de acordo 

com a sua proposta datada de 17/01/2018.  

 

Cláusula terceira 

(Validade e denúncia) 

1 - O presente contrato de comodato é válido por um ano, renovando-se 

automaticamente e por iguais períodos, caso não seja denunciado 

relativamente ao termo inicial do período de duração ou de qualquer das suas 

renovações, por comunicação escrita e com a antecedência mínima de 30 dias 

por qualquer das partes contratantes. 

2 – Excecionalmente, o presente contrato pode ser rescindido a qualquer 

momento por mútuo acordo dos contratantes. 

 

Cláusula quarta 

(Incumprimento) 



O incumprimento de qualquer das obrigações dos comodatários consignadas 

na cláusula segunda deste contrato constitui fundamento para a sua rescisão. 

 

Cláusula quinta 

(Legislação subsidiária) 

Nos casos omissos, o presente contrato reger-se-á pelo disposto nos artigos 

1129º e seguintes do Código Civil, com as devidas adaptações. 

 

Cláusula sexta 

(Entrada em vigor) 

O presente Contrato é feito em duplicado e entra em vigor na data da sua 

assinatura. 

 

 

Barreiro, -- de ------- de 2018 

 

 

 

       Município do Barreiro     Associação Nacional de 

Professores de Informática 

 

              ___________________________ 

       (Fernanda Maria Pires Ledesma) 

_________________________                     ____________________________ 

(Frederico Rosa)           (Ana Rosa Borlinhas Gato) 

 


