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MUNICiPIO PONTE 8 t.!A , 

1LRRA I!ICA OA ttUMAIIIOAOC REGULAMENTO DE HAST A PUBLICA 

ARRENDAMENTO DE QUIOSQUE MUNICIPAL, 

SITO NA CENTRAl DE CAMIONAGEM DE PONTE DE LIMA 

1. ENTIDADE ADJUDICANTE 

0 presente procedimento e promovido pelo Municipio de Ponte de Lima, com sede na 

Prac;a da Republica, Ponte de Lima. 

2. OBJECTO 

1. 0 presente concurso tern por objeto a atribuic;ao do direito de ocupac;ao e 

explorac;ao do quiosque de propriedade municipal, localizado na Central de 

Camionagem, da Freguesia de Area e Ponte de Lima e Concelho de Ponte de lima, 

melhor identificado na Planta em Anexo. 

2. No quiosque objeto do presente concurso, poderao ser desenvolvidas as atividades 

de comercio de jornais, livros, tabacarias, lotarias, lembranc;as regionais e outros 

artigos identificados com este tipo de comercio, permitido por lei e autorizado pela 

Camara Municipal. 

3.HASTA PUBLICA 

1. A arrematac;ao e feita em hasta publica a realizar no dia 15 de marc;o de 2018, pelas 

10h00m no Salao Nobre do Edifkio dos Pac;os do Concelho. 

2. A hasta publica referida no numero anterior decorrera perante uma comissao 

nomeada para o efeito pelo Presidente da Camara, constitufda por tres membros, sem 

prejuizo de em caso de fa lta ou impedimenta de qualquer dos membros efetivos, o 

Presidente da Comissao designar substituto. 

3. A prac;a e dirigida por uma Comissao composta pelos seguintes membros 

- Presidente: Eng.l! Mecia Martins, Vice- Presidente da Camara Municipal; 

- Vogais: Dr.l! Sofia Velho, Chefe da OAF; 

- Eng.!! Carlos Lima, Tecnico Superior. 

4. Todos os licitantes serao devidamente identificados atraves de cartao de cidadao ou 

Bilhete de ldentidade e Numero de ldentificac;ao Fiscal. 

5. Quando nao sejam os pr6prios e representem pessoa singular, devem indicar com 

exatidao a identificac;ao de quem representam (declarac;ao); quando representem 

pessoa coletiva, devem apresentar tambem documento que comprove os poderes de 

que se arrogam. 

6. 0 ato publico sera adiado se houver suspeita de conluio entre os licitantes, ou se se 

verificar qualquer irregularidade que afete irremediavelmente o seu normal desenrolar 

ou o seu resu ltado. 

7. Do ato publico e lavrada ata, lida e assinada pelos membros da Comissao, sendo 

posteriormente homologada pela Camara Municipal. 
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4. LICITAC:A6c" o .. HUMAN•o"o' 

1. A base de licita~ao para a arrematac;ao do direito de arrendamento e fixada no valor 

75,00 € (setenta e cinco euros). 

2. A l icita~ao e verbal e os lan~os serao obrigatoriamente de 5,00 € (cinco euros) no 

mfnimo. 

3. 0 direito de arrendamento do quiosque sera arrematado ao licitante cujo lanc;o, 

depois de anunciado tn?s vezes, nao for coberto. 

4. 0 arrematante goza de um perfodo de can?ncia de 15 dias no pagamento da renda 

para fazer obras de adaptac;ao no interior, nomeadamente prateleiras e expositores. 

S.OBRIGA~QES DO ARREMATANTE 

1. Feita a arrematac;ao do direito ao arrendamento do quiosque e no proprio dia da 

pra~a, o arrematante fica obrigado a efetuar o pagamento do valor da arrematac;ao e 

de uma cauc;ao equivalente a tres vezes o pre~o oferecido. 

2. No caso de nao cumprimento pelo arrematante das obriga~6es contidas no numero 

anterior, sera adjudicado o direito ao arrendamento do espac;o, ao licitante que 

ofereceu o lanc;o imediatamente inferior e assim sucessivamente ate que nao restem 

mais licitantes. 

3. 0 pagamento da renda tera que ser feito ate ao dia 8 do mesa que diz respeito, sob 

pena de lhe ser acrescido o pagamento de uma indemnizac;ao no valor de 50%. 

6. TfTULO DE ARRENDAMENTO 

0 Contrato de Arrendamento sera lavrado no prazo maximo de dez dias a contar da 

data da arrematac;ao. 

7. DIREITO AO ARRENDAMENTO 

1. Com o titulo de arrendamento, transfere-se para o arrendatario a ocupac;ao do 

quiosque, ficando aquele responsavel por todos os encargos a este respeitante que 

decorrem do contrato, do presente regulamento, do Regulamento de Explorac;ao da 

Centra l de Camionagem de Ponte de Lima e demais legis la~ao aplicavel a atividade a 

exercer. 

2. 0 direito de arrendamento referido no numero anterior sera atribuido pelo prazo de 

10 anos, considerando-se automaticamente renovado no seu termo por sucessivos 

perfodos de um a no, ate ao limite de dez a nos, se nao for previa mente denunciado por 

qualquer das partes com a antecedencia mfnima de sessenta (60) dias em relac;ao ao 

termo do prazo contratual estabelecido ou sua renovac;ao. 

8. INrCIO DA ATIVIDADE 

1. 0 arrematante do direito ao arrendamento do quiosque objeto do presente 

procedimento fica obrigado a iniciar a sua atividade no prazo maximo de trinta dias 

seguidos a contar da data de adjudicac;ao do espac;o. 
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2. 0 prazo Rprevisto"ono numero anterior e eventualmente prorrogavel mediante 

autoriza~ao do Presidente da Camara Municipal e ponderados os motivos para tal 

invocados. 

3. Verificando-se o incumprimento das obriga~oes decorrentes dos numeros 

anteriores, caducara automaticamente o direito ao arrendamento objeto do presente 

proced i mento. 

4. Sera tambem declarada, pela Camara Municipal, a caducidade do direito ao 

arrendamento, sempre que o quiosque se mantenha encerrado por perfodo superior a 

trinta dias seguidos ou sessenta interpolados, nao conferindo a caducidade qualquer 

direito a reembolsos, indemniza~oes e cau~ao prestada. 

9. ENCARGOS DO ARRENDATARIO 

1. Fica a cargo do arrendatario a aquisi~ao de todo o equipamento e apetrechamento 

necessario ao perfeito desenvolvimento da atividade, a que se destine o quiosque. 

2. 0 arrendatario obriga-se a manter o quiosque em perfeito estado de asseio e 

seguran~a, ficando tambem a seu cargo a sua conserva~ao ou repara~ao que se 

tornem necessarias ou sejam indicadas pela Camara Municipal, assim como e da sua 

responsabilidade o pagamento das despesas relativas a requisi~ao do contador de 

energia eletrica, bern como o pagamento devido pelo fornecimento da mesma e 

outras despesas que porventura se mostrem indispensaveis a atividade a desenvolver. 

3. Finda a ocupa~ao, o quiosque deve ser entregue no estado em que se encontrava, 

em perfeito estado de conserva~ao. 

4. 0 Presidente Camara Municipal reserva-se o direito de mandar fiscalizar a qualquer 

memento as instala~oes, bern como o nfvel de servi~o nelas prestado, de modo a 

verificar se estao as ser cumpridas as clausulas contratuais. 

5. 0 arrendatario devera exercer a sua atividade de forma regular e continuada, nao 

podendo encerrar, em cada ano por perfodo superior a 30 dias seguidos ou 60 

interpolados, sa lvo em caso de for~a maior ou fortuita que devera ser comunicada logo 

que posslvel a Camara Municipal, a qual se reserva para os devidos efeitos, o direito de 

considerar, ou nao esse encerramento justificado. 

10. RENDA 

1. 0 arrendatario do quiosque arrematado na Hasta Publica fica obrigado ao 

pagamento da renda mensa!, no valor resultante da arremata~ao, o qual devera 

ocorrer ate ao dia oito (8) domes a que respeita ou dia util imediato. 

2. As rendas sao atualizadas anualmente de acordo com o coeficiente de atualiza~ao 

anual de renda, apurado pelo Institute Nacional de Estatfstica, publicado no Diario da 

Republica. 

3. A falta de pagamento de rendas durante tres meses consecutivos confere ao 

Municipio de Ponte de Lima o direito de resolu~ao do contrato sem prejufzo de outras 

san~oes aplicaveis de acordo com a lei. 
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11. LJCENCIAMENTOS 

0 arrendatario nao fica dispensado da obten~ao de quaisquer licenciamentos 

respeitantes a atividade a exercer. 

12. TRANSMISSAO DA POSI~AO CONTRATUAL 

Durante a vigencia do contrato e permitida a transmissao de posi~ao contratual, 

condicionada a autoriza~ao da Camara Municipal, nao se interrompendo o prazo ate 

entao decorrido. 

13.0BRAS 

1. No espa~o objeto do presente procedimento nao poderao ser efetuadas quaisquer 

beneficia~oes ou modifica~oes sem autoriza~ao previa da Camara Municipal. 

2.As benfeitorias realizadas com autoriza~ao previa da Camara Municipal no quiosque, 

findo o prazo de arrendamento ou em caso de caducidade do mesmo, revertem para o 

Municipio de Ponte de lima sem direito a qualquer indemnizac;ao. 

14.CASOS OMISSOS 

Os casos omissos e duvidas suscitadas na interpreta~ao e aplica~ao das regras 

constantes do presente Regulamento e que se venham a julgar de importancia 

decisiva, serao resolvidos pela Camara Municipal, se ao caso nao se aplicar qualquer 

outra norma legal e regulamentar, nomeadamente o Regulamento de Explora~ao da 

Central de Camionagem de Ponte de Lima. 

Ponte de Lima, 21 de fevereiro de 2018, 
0 Presidente da Camara Municipal, 
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