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MUNIcíPIO PONTE El UMA 

CONCURSO PÚBLICO 

CADERNO DE ENCARGOS 

ARRENDAMENTO do edifício Cadela das Mulheres para instalação de 

Loja Rural 
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4i~ Artigo 1.0 

_~~_~, ~~ OBJETO DO ARRENDAMENTO 

MUNIClplO ~~~M\tifrl:11or objeto a "Adjudicação do edifício Cadeia das Mulheres para 
Instalação de uma Loja Rural", sita no Passeio 25 de Abril, freguesia e concelho de Ponte de 
Lima. 

Artigo 2,° 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

o contrato de arrendamento é reduzido a escrito e obedece ao disposto: 

a) Na Lei n,o 6/2006, de 27 de fevereiro que aprovou o Novo Regime de Arrendamento Urbano 
(NRAU); com alterações introduzidas; 

b) Lei n° 32/2012 de 14 de agosto; 

b) No Decreto-Lei n.· 156/2006, de 8 de agosto; 

c) No Decreto-Lei n.o 157/2006, de 8 de agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas; 

d) No Decreto-Lei n.o 160/2006, de 8 de agosto; 

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

f) Na demais legislação aplicável; 

g) Nas peças que constam do respetlvo concursQ 

Artigo 3.° 

CONTAGEM DE PRAZOS 

Os prazos contam-se de acordo com o disposto no artigo 72.0 do Código de Procedimento 
Administrativo. 

Artigo 4,· 

DURAÇÃO DO ARRENDAMENTO 

1. O arrendamento do edifício Cadeia das Mulheres para instalação de Loja Rural é 
atribuído por um prazo de 09 anos, contados a partir da data de assinatura do contrato, 
obrigando-se todos os concorrentes a apresentar proposta considerando este prazo. 
Após este prazo, o contrato considera-se automaticamente renovado por sucessivos 
perlodos de 1 ano, até um máximo de nove, se não houver lugar a denúncia por 
qualquer das partes. 

2. Caso haja denúncia, deve a mesma ser comunicada através da carta registada com 
aviso de receção, à outra parte, com antecedência mínima de 60 dias seguidos. 

Artigo 5,° 

USO EFETIVO DO LOCADO 

O arrendatário deve usar efetivamente a coisa para o fim contratado: promoção, valorização 
e venda de produtos tradicionais ou criação de novos produtos de Ponte de Lima, 
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4~ __ =_~,~~ ArtigoS,O 
MUNiCíPIO ~,T.~A ~"~~:-; BENS AFETOS AO ARRENDAMENTO 

Ao arrendamento corresponde o edif[cio, conforme planta em anexo, bem com todo o 
equipamento e mobiliário cuja lista se anexa e se considera parte integrante do presente cademo 
de encargos. 

Artigo 7.° 

REALIZAÇÃO DE OBRAS 

1. O arrendatário apenas pode executar quaisquer obras quando autorizado pela Câmara 
Municipal, a solicitação do mesmo. 

2. É lícito ao arrendatário realizar pequenas reparações no imóvel quando elas se tornem 
necessárias para assegurar o seu conforto e comodidade. 

3. As benfeltorias realizadas ficam a fazer parte integrante do imóvel, pelo que, findo o 
arrendamento, revertem gratuitamente ao Município. 

Artigo 8° 
TRANSMISSÃO DO DIREITO 

1 - Não é permitida alienação nem transmissão sob qualquer forma, dos bens e direitos 
afectos directamente ao presente procedimento, por qualquer título ou prazo no todo ou em parte 
sem autorização expressa da Câmara, sendo nulos e de nenhum efeito e por isso não opon íveis 
à Câmara Municipal de Ponte de Lima, os actos e contratos celebrados pelo adjudicatário que 
disponham o contrário. 

2 - Não é permitida durante o prazo de vigência do direito de arrendamento, a cessão da 
posição contratual, ou transmissão por qualquer outro tipo, a não ser que se trate de cessão 
entre cônjuges, ascendes, descendentes ou entre sócios ou transmissão por morte, sendo nulo e 
de nenhum efeito os actos e contratos celebrados pelo adjudicatário que disponha o contráriQ 

3 - A violação do disposto nos números anteriores implica a caducidade do direito de 
ocupação e a reversão, para a Câmara Municipal de Ponte de Lima, do espaço objecto do 
presente procedimento. 

4 - A caducidade dá-se na data da prática do acto e a reversão com a comunicação da 
decisão pela entidade, Município de Ponte de Lima. 

Artigo 9,° 

OBRIGAÇÕES DO ARRENDATÁRIO 

Constftuem encargos e deveres do arrendatário: 

a) Pagar a renda definida dentro do prazo fixado; 

b) Pagar as faturas da água, eletricidade e outros serviços que o edifício possua, assumindo 
todas as despesas relativas ao seu funcionamento; 

c) Facultar à Câmara Municipal a inspeção do imóvel; 

d) Assegurar o funcionamento e gestão do espaço em causa de acordo com os fins 
determinados; 
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MUNicíPIO PoNTE El LIMA 

e) Assegurar a manutenção e o bom estado do espaço, das infra-estruturas, e equipamentos 
existentes e que constam na lista anexa; 

f) Expor e disponibilizar para venda os Vinhos da Adega Cooperativa de Ponte de Lima; 

g) Vender apenas as seguintes bebidas: vinho do concelho de Ponte de Lima (garrafa e a 
copo); águas, sumos, chás, café, sidra e um vinho maduro; 

h) Apresentar trimestralmente um programa de dinamização cultural do espaço através da 
organização de eventos que formem conhecimentos sobre a cultura do vinho e dos 
produtos locais, que poderá passar pelas várias formas de arte - pequenos concertos, 
encenações teatrais, fotografia, pintura, escu~ura, cinema, tertúlias. 

i) Disponibilizar pontualmente os equipamentos existentes, da propriedade do Município e 
que constam da lista anexa, sempre que por este solicitados e desde que tal não ponha em 
causa o funcionamento normal e a execução dos programas de dinamização predefinidos 
da responsabilidade do concorrente; 

j) Disponibilizar gratuitamente o espaço do auditório ao Município para a organização de 
eventos culturais pontuais que sejam coerentes com o programa do próprio concorrente, 
sempre que possível e desde que não comprometa a sua própria actividade. O município 
deverá solicitar o espaço no mínimo com 8(oito) dias de antecedência. 

k) Não fazer uma utilização imprudente do espaço; 

I) Velar pela guarda e conservação dos bens recorrendo à autoridade policial sempre que se 
mostre necessário; 

m) Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou a 
impedir o cumprimento legal e atempado de qualquer das suas obrigações e possa 
consmulr causa de resolução; 

n) Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situação que corresponda a acontecimentos 
que alterem substancialmente o normal desenvolvimento da sua actividade 

o) Apresentar prontamente as informações complementares ou adicionais que lhe forem 
solicitadas. 

p) Não permitir condutas ofensivas dos bons costumes e de moral pública, bem como práticas 
suscetíveis de provocar incómodo para os utentes; 

q) Tolerar as reparações urgentes, bem como quaisquer obras ordenadas pela Câmara 
Municipal; 

r) Manter em perfeito estado de asseio e funcionamento todo o espaço e equipamento; 

s) Realizar a manutenção preventiva de modo a evitar degradação, sendo da 
responsabilidade a reparação de todas as avarias, assim como a substituição de todos os 
equipamentos quando necessário; 

t) Obter todas as licenças, certificações, credenciações e autorizações necessárias ao 
exercício da atividade integrada ou de algum modo relacionada com o objeto do 
contrato, salvo estipulação contratual em contrário; 

5 

Tel25B 900 400· f'l:Ix 2!5s 900 "410 · Praça de Republic e . 4990-062 Ponte d~ Um~ . ger..eJ!@lCmpontedelime.pt ·www.cm- tedelima.pt 



~-~ MUNicíPIO PoNTE E> t!A 
I t:'U, " fili e ... o ... HUMANIOAOI: 

u) Resmuir O imóvel, em perfeitas condições, findo o contrato. 

Artigo 10.0 

OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

Compete à Câmara Municipal de Ponte de Lima a disponibilização do espaço a 
concursQ 

FUNCIONAMENTO 

O horário de funcionamento será o que for proposto pelo adjudicatário, e aceite pela 
entidade adjudicante, de acordo com a legislação aplicável, e de forma a que se coadune com os 
momentos de maior fluxo de visitantes e turistas à Vila de Ponte de Lima. 

Aos sábados, domingos e feriados deverá ser garantida a abertura ao público pelo 
menos a partir das 10hOO da manhã. 

Artigo 12.· 

LOCAL DE PAGAMENTO DA RENDA 

1. A renda corresponde a uma prestação pecuniária e periódica. 

2. A renda será paga na Tesouraria da Câmara Municipal, sita na Praça da República, dentro 
do horárto normal de atendimento ao público (das 9:00h às 12:00h e das 14:00h e às 16:00h), 
até ao dia 8 de cada mês, ou no dia útil imediatamente seguinte. 

3. A renda será atualizada anualmente de acordo com os coeficientes de atualização vigentes, 
publicados anualmente em Portaria publicada em Diário da República. 

4. A primeira atualização pode ser exigida um ano após o inicio da vigência do contrato e as 
seguintes, sucessivamente, um ano após a atualização anterior. 

5. A Câmara Municipal comunica, por escrito e com a antecedência mínima de 30 dias, o 
coeficiente de atualização e a nova renda dele resultante. 

Artigo 13.0 

MORA DO ARRENDATÁRIO 

No caso de se verificar mora no pagamento, o arrendatário fica obrigado, para além 
do valor da renda em dívida, ao pagamento de uma indemnização igual a 50% daquele que for 
devido. 

Artigo 14" 
RESOLUÇÃO DO DIREITO DE ARRENDAMENTO 

1 - Constituem causas legítimas de resolução do direito de ocupação a violação grave 
continuada e não sanada ou não sanável das obrigações do adjudicatário nomeadamente: 
a) Utilização das instalações para uso distinto e fora do objecto do presente procedimento. 
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· ~-~ 
MUNICfijfr\frls~MIi~os do respectivo direito sem autorização expressa da CMPL. 

c) Desobediência reiterada a instruções legitimas da CMPL relativamente à conservação das 
instalações. 
d) Qualquer actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse do Município de Ponte de Lima. 
e) Não pagamento da mensalidade devida à CMPL por período superior a 3 meses; 
f) Insolvência ou falência do adjudicatário. 
g) Não funcionamento ou falta de manutenção do estabelecimento por um período superior a 
dois meses, ou abandono do mesmo sem causa justificada. 
2 - Verificando-se um dos casos de incumprimento pelo adjudicatário que nos termos do número 
anterior seja causa de resolução do contrato, a CMPL notificará o adjudicatário para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, seja sanado o incumprimento, excepto tratando-se de uma 
violação não sanável. 
3 - Caso o incumprimento em causa não seja sanado pelo adjudicatário nos termos previstos no 
número anterior, a Câmara poderá resolver o Contrato, com efeitos imediatos, mediante 
comunicação escrita enviada ao adJudicatário. 

Artigo 15· 
RESPONSABILIDADE POR FURTOS E SEGUROS 

1 - A Câmara Municipal de Ponte de Lima fica Isenta de toda e qualquer 
responsabilidade em caso de furto ou roubo, pelo que o adjudicatário deverá providenciar a 
celebração de contratos de seguro. 

2 - O adjudicatário fica obrigado, durante o prazo de vigência do direito atribuído, a 
realizar com as entidades seguradoras, nomeadamente, contratos de seguro de cobertura de 
danos nas instalações, equipamentos, mercadorias ou valores que integram e existam no 
espaço atribuído, designadamente por incêndio, acidente, raio, explosão, inundações, 
tempestades ou outros fenómenos da natureza. 

3 - O adjudicatário suportará, renunciando ao direito de regresso que eventualmente 
pudesse vir a ter contra a Câmara Municipal de Ponte de Lima, os prejuízos que possam 
sobrevir do exerclcio da ocupação em toda a área abrangida pela mesma, quer a ele próprio 
quer ao seu pessoal, terceiros agindo por sua conta, clientes e fornecedores. 

4 - O adjudicatário será também responsável civilmente, dentro da área a que respeita a 
atribuição do direito de ocupação, por todos os prejufzos causados por ele próprio, pelo pessoal, 
por terceiros agindo por sua conta e pelos seus fornecedores, renunciando ao direito de regresso 
que eventualmente pudessem ter contra a Cãmara Municipal de Ponte de Lima. 

ArtIgo 16" 

INDEMNIZAÇÃO PELO ATRASO NA RESTITUiÇÃO DO IMÓVEL 

Se o imóvel não for restituído, por qualquer causa, logo que finde o contrato, o arrendatário é obrigado, 
a titulo de indemnização, a pagar até ao momento da restttuição, o valor de 35,00 € por cada dia de atraso. 
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Artigo 17· 

RESGATE DO ARRENDAMENTO 

1. O arrendamento poderá ser resgatado pela Câmara Municipal, por razões de interesse 
público, após o decurso do prazo fixado no contrato ou ainda em qualquer altura, 
concedendo um prazo máximo de 90 dias ao adjudicatário para entrega do local nas 
mesmas condições em que o recebeu. 

2. Em caso de resgate, o arrendatário tem direito a uma indemnização correspondente aos 
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o 
benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos; 

3. O resgate determina a reversão dos bens do locador afetos ao arrendamento. 

Artigo 180 

REVOGAÇÃO DO ARRENDAMENTO 

1. A Câmara Municipal poderá dar por terminado o arrendamento se o arrendatário não cumprir 
as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, bem como as descritas no contrato de 
arrendamento a celebrar, e ainda se: 

a) Forem alteradas as condições iniciais do contrato de arrendamento, designadamente 
por Incumprimento do pagamento mensal da retribuição fixada, desvio do objeto do 
arrendamento e quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização 
e regular desenvolvimento da atividade ou no estado geral das instalações e equipamentos 
que comprometam a continuidade ou a regularidade daquela atividade ou a integridade e 
segurança de pessoas e bens; 

b) Após julgamento, o arrendatário for condenado por infrações graves, relacionadas com 
a atlvldade comercial que exerce; 

2. A resolução do arrendamento será sempre precedida de instauração do competente 
processo. no qual o arrendatário será ouvido. 

3. A resolução do arrendamento não dará lugar ao pagamento de quaisquer Indemnizações. 

Artigo 19.0 

CASOS DE CADUCIDADE 

O Contrato de arrendamento caduca por: 

a) Resolução do contrato; 

b) Acordo mútuo entre as partes; 

c) Denúncia de qualquer das partes; 

d) Incumprimento de uma das partes; 

e) Qualquer outra causa prevista na legislação aplicável 
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'fl'RltA RICA IJA HUMAf\lIO"Ot: 

Artigo 20.° 

ENCARGOS E DESPESAS 

1. Os encargos e despesas correntes respeitantes ao fornecimento de bens ou serviços 
relativos ao local arrendado são por conta do arrendatário. 

2. Os encargos com as despesas de eletricidade e água devem ser contratados em nome do 
arrendatário. 

Artigo 21° 

INSPEÇÃO 

1. O Município de Ponte de Lima reserva-se o direito de efetuar inspeções ao estado de 
conservação. 

2. A fiscalização dará conhecimento por escrito ao arrendatário das deficiências 
verificadas, devendo aquele promover à sua correçãq 

Artigo 22.° 

ENCARGOS DO CONTRATO 

São da inteira responsabilidade do arrendatário as despesas resultantes da celebração 
do contrato 

Artigo 23.° 

INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CADERNO DE ENCARGOS E CASOS OMISSOS 

1. Qualquer dúvida que seja suscitada na interpretação de algumas cláusulas deste 
caderno de encargos, existindo casos omissos, será a mesma esclarecida, ou suprida a 
omissão, por despacho do Presidente da Câmara, devendo ser colocada, por escrito, 
dentro do primeiro terço do prazo previsto para apresentação das propostas. 

2. A falta de cumprimento da alfnea anterior torna o concorrente responsável por todas as 
consequências da errada interpretação que haja feito. 

3. No caso de divergência entre os documentos patentes do concurso e o contrato de 
arrendamento, prevalece o último. 

Artigo 24° 

INTERPRETAÇÃO, VALIDADE OU EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Os litígios emergentes da execução do contrato de arrendamento serão regulados 
pela legislação portuguesa em vigor, em particular a Lei n.o 6/2006 de 27 de Fevereiro, com 
alterações introduzidas, e submetidos ao foro do Tribunal Judicial da comarca de Ponte de 
Lima, com renúncia a qualquer outro. 

Ponte de Lima, ;l.. t de julho de 2015. 

O Presidente da Câmara MunjclpaJ, 

:sJ, 1 
Victor Mendes (Eng. 0) 
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