MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Pombal nº0020/CMP/16,
celebrada em 15 de Setembro de 2016 e aprovada
em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 8.1. Minuta de Contrato de Arrendamento a Celebrar para a
Instalação do Serviço de Finanças de Pombal
Foi presente à reunião a minuta de Contrato de Arrendamento do Imóvel para Instalação do
Serviços de Finanças de Pombal, que a seguir se transcreve:
"MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO
Entre:
MUNICÍPIO DE POMBAL, pessoa coletiva de direito público número 506 334 562, com sede
no Largo do Cardal, 3100-440 Pombal, ora representado pelo Presidente da Câmara
Municipal de Pombal, Sr. Dr. Diogo Alves Mateus, na qualidade de senhorio, ao abrigo da
deliberação tomada pela Assembleia Municipal em ……. de ….. de 2016, nos termos do
disposto na alínea i) do n.º 1 do art. 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, como
Primeiro Contratante
e
ESTADO PORTUGUÊS, através daAUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA, ora
representada pelo Senhor Sud Diretor Geral para a área de Recursos Financeiros e
Patrimoniais, Sr. Dr. Nelson Roda Inácio, designado por despacho nº …………., de
…………, de Sua Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, na qualidade de
arrendatária, e adiante designada como Segunda Contratante,
É celebrado o presente contrato de arrendamento que se regerá pelas cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira
O Primeiro Contratante é dono legítimo proprietário do prédio urbano, sito em Rua do
Carmo, na cidade de Pombal, denominado por “Centro de Negócios”, composto de duas
frações (A e B), a primeira com 3 pisos e a segunda com apenas um, inscrito na respetiva
matriz predial da freguesia de Pombal sob o artigo n.º 13.705, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Pombal, sob o número 27.542, da freguesia de Pombal, com inscrição a
favor do Primeiro Contratante através da apresentação 23 de 19/06/2008.
Cláusula Segunda
O Primeiro Contratante dá de arrendamento à Segunda Contratante e, por seu turno, a
Segunda Contratante toma de arrendamento a fração A (cave, r/c e 1º andar) do prédio
descrito na Cláusula Primeira, para fins não habitacionais.
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Cláusula Terceira
1 - A renda mensal é de € 4.022,42 (quatro mil e vinte e dois euros e quarenta e dois
cêntimos), sendo atualizada anualmente em função dos coeficientes aprovados pelo
Governo, para os arrendamentos não habitacionais.
2 – O Primeiro Contratante obriga-se a comunicar, por escrito, à Segunda Contratante, a
atualização anual da renda com antecedência mínima de 30 (trinta) dias relativamente à data
em que a mesma deverá produzir efeitos, indicando o novo montante e o coeficiente utilizado
para o seu cálculo.
Cláusula Quarta
O pagamento das rendas será efetuado, nos termos da cláusula terceira, até ao dia 8 de
cada mês, por transferência bancária para a conta de que o Primeiro Contratante é titular,
com o NIB 0035 0624 00000166532 32, da Caixa Geral de Depósitos, balcão de Pombal.
Cláusula Quinta
1- O local arrendado destina-se à instalação de serviços públicos do Serviço de Finanças de
Pombal, sem prejuízo da possibilidade de afetação a outro serviço público considerado
pertinente por parte da Segunda Contratante, ou do Estado Português.
2 - Não é permitido à SegundaContratante afetar o uso do local arrendado a fim diverso do
descrito no número um, nem proceder à sublocação do mesmo, no todo ou em parte, sem
consentimento expresso do Primeiro Contratante.
Cláusula Sexta
1 - Por força do presente contrato, o Primeiro Contratante obriga-se a suportar todos os
encargos decorrentes da celebração dos contratos de seguro relativos à estrutura do edifício.
2 – Fica a Segunda Contratante obrigada a suportar todas as despesas inerentes ao
funcionamento dos serviços instalados no local arrendado, nomeadamente despesas
referentes a manutenção de equipamentos, consumos de água (incluindo tarifas de
saneamento), telefone e eletricidade.
Cláusula Sétima
O presente contrato vigorará pelo período de dez anos, com início a ………, tacitamente
renovável anualmente, até ao limite de vinte anos, sem prejuízo do exercício do direito de
oposição pelas partes contratantes, nos termos da lei.
Cláusula Oitava
1. O Segundo Contratante fica desde já autorizado:
a) A realizar todas as obras interiores de adaptação, necessárias aos fins do presente
arrendamento, desde que não interfiram na estrutura do edifício;
b) A instalar no exterior do imóvel os elementos de identificação necessários, dos
quais dará conhecimento prévio à Primeira Contratante;
2. Todas as benfeitorias que não possam ser retiradas sem detrimento do imóvel,
consideram-se nele incorporadas.
Cláusula Nona
No termo do contrato,o local arrendado deverá ser restituído ao Primeiro Contratante em
perfeito estado de limpeza e conservação, ressalvando o desgaste da sua normal e prudente
utilização, com todas as suas chaves.
Cláusula Décima
O prédio dispõe do Certificado Energético nº SCE112027922, válido até 06/11/2025, que se
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O prédio dispõe do Certificado Energético
nº DE
SCE112027922,
válido até 06/11/2025, que se
encontra afixado no hall de entrada do edifício.
Cláusula Décima Primeira
Em tudo o que não se encontrar expressamente previsto no presente contrato, observar-se-á
o disposto na legislação aplicável.
Cláusula Décima Segunda
Sobre o presente contrato não incidirá imposto de selo, uma vez que as partes contratantes
se consideram isentas do pagamento do referido imposto .
O Contrato é redigido, em duplicado, e vai ser assinado pelos Contratantes, ficando um
exemplar na posse de cada uma das partes.
Pombal, … de ……. de 2016
Pelo Primeiro Contratante,
(Diogo Alves Mateus, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Pombal)
Pela Segunda Contratante,
(Nelson Roda Inácio, na qualidade de Senhor Sub Diretor Geral para a área de Recursos
Financeiros e Patrimoniais da Autoridade Tributária e Aduaneira)"
O Senhor Presidente da Câmara fez a intervenção que se segue:
"Os termos exatos do contrato de arrendamento que deveriam regular a ocupação deste
espaço nunca tinham sido conversados com a Autoridade Tributária, exceto o valor da
renda. Nunca houve troca de correspondência, apesar de se ter lançado a obra e ter sido
tudo feito na base de um acordo de cavalheiros, mas quando chegámos à altura de fixação
do valor da renda fomos confrontados com uma avaliação do imóvel que lhe dava um valor
inferior ao que era a nossa expectativa e que correspondia ao compromisso verbal
celebrado e que tinha justificado o esforço que o Município desenvolveu. Eu tive ocasião de
receber o Senhor Diretor-Geral e o Diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos que
disseram que o valor da avaliação era inferior a aquele que nós tínhamos apresentado e
que, portanto, não poderiam suportar aquele encargo. Era preciso rever os termos da
avaliação que tinha sido desenvolvida e acabou por ser o Município a precipitar junto da
Autoridade Tributária essa necessidade, de modo a que a Direção-Geral do Património
fizesse essa avaliação, que foi feita. Foram acrescentados os detalhes de que aquela obra
tinha sido concebida especificamente para funcionar como Serviço de Finanças, feita a
reanálise do valor da renda chegou-se à conclusão que o valor que tínhamos era uma valor
aceitável e que o Município remeteu para a Direção do Serviço de Instalações e
Equipamentos da Autoridade Tributária e já está na tutela para ser assinado o contrato de
arrendamento e espero que, muito brevemente, haja a transferência física das instalações
para o novo espaço, até porque temos a decorrer o projeto de adequação da casa Agorreta,
onde está o Serviço de Finanças, para funcionar a Loja do Cidadão."
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo nos termos supra
transcritos, dando poderes ao Senhor Presidente da Câmara, para o outorgar e assinar.
Mais deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei
75/2013 de 12 de Setembro, remeter a minuta à Assembleia Municipal, a fim de obter a
competente autorização para outorga do mesmo.
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