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Artigo 1.e 

OBJETO DO ARRENDAMENTO 

0 concurso tem por objeto a "Adjudicacao do Arrendamento da Loja n.!! 32 do Ediflcio 

Comerciallocalizado no Parque de Estacionamento I unto ao Hospital'', sito na Dr. Luis de 

Cunha Nogueira, em de Ponte de Lima e descrito na conservat6ria do Registo Predial de 

Ponte de Lima sob o numero duzentos e noventa e cinco da Freguesia de Ponte de Lima, 

registado a favor do Municipio de Ponte de Lima e inscrito com o artigo urbana 1318, 

Frac~iiio 32. 

Artigo 2.e 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

0 contrato de arrendamento e reduzldo a escrlto e obedece ao disposto; 

a) Na Lei n.Q 6/2006, de 27 de fevereiro que aprovou o Novo Regime de Arrendamento Urbano 

(NRAU); 

b) No Decreta-Lei n. li! 156/2006, de 8 de agosto; 

c) No Decreta-Lei n.2 157/2006, de 8 de agosto, com as alterac;:oes que I he foram introduzidas; 

d) No Decreta-Lei n.Q 160/2006, de 8 de agosto; 

e) Portaria n.S! 1192-A/2006, de 3 de novembro; 

f) Na demais legislac;:ao aplicavel; 

g) Nas pec;as que constam do respetivo concurso. 

Artigo 3.2 

CONTAGEM DE PRAZOS 

Os prazos contam-se de acordo com o disposto no artigo 87.Q do C6digo de Procedimento 

Administrative. 

Artigo 4,2 

DURA(:AO DO ARRENDAMENTO 
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1. 0 arrendamento da explora~ao da Loja n.2 32 do Edificio Comercial localizado no 

Parque de Estacionamento junto ao Hospital de Ponte de Lima e atribufdo por um prazo 

de 10 anos, contados a partir da data de assinatura do contrato, obrigando-se todos os 

concorrentes a apresentar proposta considerando este prazo. Ap6s este prazo, o 

contrato considera-se automaticamente renovado por sucessivos periodos de 1 ano, 

ate um maximo de nove, se nao houver Iugar a denuncia por qualquer das partes. 

2. Caso haja denuncia, deve a mesma ser comunicada atraves da carta registada com 

aviso de recec;ao, a outra parte, com antecedencia minima de 60 dias seguidos. 

3. Caso haja denuncia do contrato quer seja por iniciativa propria, seja por aplicac;ao 

de sanc;:oes, nao tem direito a qualquer indemniza~ao ou restitui~ao do valor da 

cau~ao . 

Artigo 5.!! 

USO EFETIVO DO LOCADO 

0 arrendatario deve usar efetivamente a coisa para o fim contratado, comercio e 

prestac;:ao de servic;:os. 

Artigo 6,Q 

BENS AFETOS AO ARRENDAMENTO 

Ao arrendamento corresponde um estabelecimento com as areas conforme planta em 

anexo. 

Artigo 7.!! 

REALIZA<;AO DE OBRAS 

1. Cabe a Camara Municipal executar todas as obras de conservac;:ao, ordimlrias ou 

extraordinarias, referidas pelas leis vigentes ou pelo flm do contrato. 

2. 0 arrendatario apenas pode executar quaisquer obras quando autorizado pela 

Cc:imara Municipal, a solicita~ao do mesmo. 

3. E llcito ao arrendatario realizar pequenas reparac;:oes no imovel quando elas se 

tornem necessarias para assegurar o seu conforto e comodidade. 

4 . As benfeitorias realizadas ficam a fazer parte integrante do imovel, pelo que, findo 

o arrendamento, revertem gratuitamente ao Municipio. 
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Artlgo 8Ji! 

TRANSMISSAO DO POSI<;AO DE ARRENDATARIO 

Durante a vig€mcia do contrato e permitido o trespasse do estabelecimento, nao se 

interrompendo nem suspendendo o prazo ate entao decorrido, com a autorlza~~o 

da Camara. 

Artigo 9.2 

OBRIGA<;OES DO ARRENDATARIO 

Constituem encargos e deveres do arrendatario: 

a) Pagar a renda definida dentro do prazo fixado; 

b) Pagar as faturas da agua, eletricidade e outros servi9os que o edlffcio possua; 

c) Facultar a Camara Municipal a inspec;ao do imovel; 

d) Nao aplicar o im6vel a fim diverso daquele a que se destin a; 

e) Nao fazer dele uma utilizac;ao imprudente; 

f) Nao permitir condutas ofensivas dos bons costumes e de moral publica, bern 

como pn!ticas suscetlveis de provocar incomodo para os utentes; 

g) lnformar o locador de qualquer circunstancia que possa condicionar o normal 

desenvolvimento da atividade; 

h) Tolerar as reparac;oes urgentes, bern como quaisquer obras ordenadas pela 

Camara Municipal; 

i) Manter em perfeito estado de asseio e funcionamento todo o espac;o e 

equipamento da Loja n.Q 32 do Ediffcio Comercial Localizado no Parque de 

Estacionamento junto ao Hospital; 

j) Realizar a manutenc;ao preventiva de modo a evitar a degradac;ao das instalac;oes 

e equipamentos, sendo da responsabilidade a repara~ao de todas as avarias, 

assim como a substituic;ao de todos os equipamentos quando necessaria; 

k) Obter todas as licen~as, certificac;oes, credenciac;oes e autorizac;oes necessarias 

ao exerdcio da atividade integrada ou de algum modo relacionada com o 

objeto do contrato, salvo estipulac;ao contratual em contrario; 

I) Restituir o im6vel) em perfeitas condic;oes, findo o contrato. 
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Artigo 10.2 

OBRIGAc;OES DA CAMARA MUNICIPAL 

Compete a Camara Municipal de Ponte de Lima a manuten~ao exterior do ediflcio bem 

como das instala~oes fixas de agua, esgotos, eletricidade e outros servic;:os fixos. 

Artigo 11.!! 

FUNCIONAMENTO 

0 horario de funcionamento da Loja n.!l 32 do Ediffcio Comercial localizado no 

Parque de Estacionamento junto ao Hospital, sera de acordo com a legislac;:ao em vigor e 

obedecera ao que determina o Regulamento Municipal. 

Artigo 12.0 

LOCAL DE PAGAMENTO DA RENDA 

1. A renda corresponde a uma presta~ao pecuniaria e peri6dica. 

2. A renda sera paga na Tesourarla da C§mara Municipal, sita na Prac;:a da Republica, 

dentro do honirio normal de atendimento ao publico (das 9:00h as 12:00h e das 

14:00h e as 16:00h), ate ao dia 8 de cada mes, ou no dia util imediatamente seguinte. 

3. A renda sera atualizada anualmente de acordo com os coeficientes de atualizac;:ao 

vigentes, publicados anualmente em Porta ria publicada em Diario da Republica. 

4. A primeira atualizac;:ao pode ser exigida urn ano ap6s o infcio da vigencia do 

contrato e as seguintes, sucessivamente, um ano apos a atualiza~ao anterior. 

5. A Camara Municipal comunica, por escrito e com a antecedencia minima de 30 

dias, o coeficiente de atualizac;:ao e a nova renda dele resultante . 

Artigo 13,Q 

MORA DO ARRENDATARIO 
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No caso de se verlficar mora no pagamento, o arrendah1rio fica obrigado, para aiE~m 

do valor da renda em dfvida, ao pagamento de uma indemnizac;~o igual a SO% 

daquele que for devido. 

Artigo 14. o 

DEVER DE MANUTENc;AO E RESTITUit;AO 

1. 0 arrendatario e obrigado a manter e restituir o imovel no estado em que o recebeu, 

ressalvadas as deteriorat;i5es inerentes a uma prudente utilizac;ao, em conformidade com os 

fins do contrato. 

2. Presume-se que o imovel foi entregue a Camara Municipal em hom estado de manutenc;ao 

quando nao exista documento onde as partes tenham descrito o estado dele ao tempo da 

entrega. 

Artigo 15. o 

INDEMNIZAc;AO PELO ATRASO NA RESTITUic;AO DO IM6VEL 

Se o im6vel nao for restituido, por qualquer causa, logo que finde o contrato, o arrendatario e 
obrigado, a titulo de indemnizat;ao, a pagar ate ao momenta da restituic;ao, o valor de 25,00 € 

por cada dia de atraso. 

Artigo 16.1l 

RESGATE DO ARRENDAMENTO 

1. 0 arrendamento paden~ ser resgatado pela Camara Municipal, por razoes de 

interesse publico, ap6s o decurso do prazo fixado no contrato ou ainda em qualquer 

altura, concedendo urn prazo maximo de 90 dias ao adjudicatario para entrega do local 

nas mesmas condic;oes em que o recebeu. 

2. Em caso de resgate, o arrendatario tern direito a uma indemnizac;~o 

correspondente aos danos emergentes e aos Iueras cessantes, devendo, quanta a 

estes, deduzir-se o beneffcio que resulte da antecipac;ao dos ganhos previstos; 

3. 0 resgate determina a reversao dos bens do locador afetos ao arrendamento. 

Artlgo 11.2 

REVOGAtAO DO ARRENDAMENTO 
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1. A Camara Municipal poderc~ dar por terminado o arrendamento se o arrendatario 

n§o cumprir as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, bern como as 

descritas no contrato de arrendamento a celebrar, e ainda se: 

a) Forem alteradas as condh;oes iniciais do contrato de arrendamento, 
designadamente por incumprimento do pagamento mensal da retribui~ao fixada, 
desvio do objeto do arrendamento e quando se verifiquem perturba~oes ou 
deficiencias graves na organiza~ao e regular desenvolvimento da atividade ou no 
estado geral das instala~oes e equipamentos que comprometam a continuidade 
ou a regularidade daquela atividade ou a integridade e seguranc;a de pessoas e 
bens; 

b) Ap6s julgamento, o arrendatario for condenado por infrac;oes graves, 

relaclonadas com a atividade comercial que exerce; 

c) Cessa~ao ou suspensao, total ou parcial, pelo arrendatario da execu~ao ou 

explora~ao do estabelecimento comercial. 

2. A resoluc;ao do arrendamento sera sempre precedida de instaura~ao do 

competente processo, no qual o arrendatario sera ouvido. 

3. A resoluc;ao do arrendamento nao dara Iugar ao pagamento de quaisquer 

indemnizac;oes. 

Artigo 18.!! 

CASOS DE CADUCIDADE 

0 Contrato de arrendamento caduca: 

a) Resoluc;ao do contrato; 

b) Acordo mutuo entre as partes; 

c) Den uncia de qualquer das partes; 

d) lncumprimento de uma das partes; 

e) Qualquer outra causa prevista na legisla~ao aplicavel. 

Artigo 19,Q 

EFEITOS DA EXTIN<;AO DO CONTRA TO NO TERMO PREVISTO 

No termo do contrato, nao sao oponfveis, ao locador, os contratos celebrados pelo 

arrendatario com terceiros para efeitos do desenvolvimento da atividade. 
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Artigo 20.2 

ENCARGOS E DESPESAS 

1. Os encargos e despesas correntes respeitantes ao fornecimento de bens ou 

servi!;os relatives ao local arrendado sao por conta do arrendatario. 

2. Os encargos com as despesas de eletricidade e agua devem ser contratados em 

nome do arrendatario. 

Artigo 21.2 

INSPE~O DA EXPLORAc;AO 

1. 0 Municipio de Ponte de Lima reserva-se o direito de efetuar inspe~oes a 
explora~ao e ao estado de conserva~ao de estruturas afetas a Loja n.2 32 do 

Edificio Comerciallocalizado no Parque de Estacionamento junto ao Hospital; 

2. A fiscalizac;:ao dara conhecimento por escrito ao arrendatiirio das deflcl~ncias 

verificadas, devendo aquele promover a sua corre~ao; 

Artlgo 22.2 

ENCARGOS DO CONTRATO 

Sao da inteira responsabilidade do arrendatario as despesas resultantes da 

celebrac;:iio do contrato. 

Artigo 23.g 

INTERPRETAc;AO DAS CI.AUSULAS DO CADERNO DE ENCARGOS E CASOS OMISSOS 

1. Qualquer duvida que seja suscitada na interpreta~ao de algumas cli3usulas 

deste caderno de encargos, existindo casos omissos, sera a mesma 

esclarecida, ou suprida a omissao, por despacho do Presidente da Camara, 

devendo ser colocada, por escrito, dentro do primeiro ten;o do prazo previsto 

para apresentac;:ao das propostas. 

2. A falta de cumprimento da alinea anterior torna o concorrente responsavel 

por todas as consequencias da errada interpretac;:ao que haja feito. 

3. No caso de divergencia entre os documentos patentes do concurso e o 

contrato de arrendamento, prevalece o ultimo. 
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Artigo 24.2 

INTERPRETA~AO, VALIOADE OU EXECU~AO DO CONTRATO 

Os litfgios emergentes da execu~ao do contrato de arrendamento ser~o 

regulados pela legisla~ao portuguesa em vigor, em particular a Lei n.Q 6/2006 de 27 

de fevereiro e submetidos ao foro do Tribunal Judicial da comarca de Viana do 

Castelo, com renuncia a qualquer outro. 

Ponte de Lima, ~ de outubro de 2016. 

0 Presidente da Camara Municip~l, 

-~r;~: t:=\ ::::=;;;;;:::::::~::::-----. 
Victor Manuel Alves Mendes (Eng.) 
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