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MUNiciPIC• ~ 
Artigo 1.0 

Th'RR th HUJ. tol ;. E 

OBJETO DO ARRENDAMENTO 
0 concurso tem por objeto a ''Adjudlca~~o do Arrendamento do Ediflcio Centro de 
Exposi~ao de Produtos Reglona/s da Quinta de Pentleiros, sito no Lugar de Pentieiros, 
freguesia demEstoraos; concelho de Ponte de Lima. 

Artigo 2.0 

CONTRA TO DE ARRENDAMENTO 
0 contrato de arrendamento e reduzido a escrito e obedece ao disposto: 
a) Na Lei n.0 6/2006, de 27 de fevereiro que aprovou o Novo Regime de Arrendamento Urbano 
(NRAU); com alterac;oes introduzidas. 
b) No Decreta-Lei n.0 156/2006, de 8 de agosto; 
c) No Decreto.Lei n.0 157/2006, de 8 de agosto, com as alterac;oes que lhe foram introduzidas; 
d) No Decreta-Lei n.0 160/2006, de 8 de agosto; 
e) Portaria n.0 1192-A/2006, de 3 de novembro; 
0 Na demais legislagao aplicavel; 
g) Nas peyas que constam do respetivo concurso. 

Artigo 3.0 

CONTAGEM DE PRAZOS 
Os prazos contam-se de acordo com o disposto no artigo 87.0 do C6digo de Procedimento 
Administrative. 

Artigo 4.0 

DURACAO DO ARRENDAMENTO 
1. 0 arrendamento do Edificio Centro de Exposi~ao de Produtos Regionais da Quinta de 
Pentieiros, e atribuido par um prazo de 10 anos, contados a partir da data de assinatura do 
contrato, obrigando-se todos as concorrentes a apresentar proposta considerando este prazo. 
Ap6s este prazo, o contrato considera-se automaticamente renovado por sucessivos perlodos de 
1 ano, ate um maximo de nove, se nao houver Iugar a den uncia por qualquer das partes. 
2. Caso haja den uncia, deve a mesma ser comunicada atraves da carta registada com aviso de 
recec;ilo, a outra parte, com antecedencia minima de 60 dias seguidos. 

Artigo 5.0 

USO EFETIVO DO LOCADO 
0 arrendatario deve usar efetivamente a coisa para o fim contratado: instalagao de um Centro 

de Exposigao de Produtos Regionais da Quinta de Pentieiros, que inclui restaurante, loja de 
conveniencia, bar, sal a de convivio e sal a de jogos. 

Artigo 6.0 

BENS AFETOS AO ARRENDAMENTO 
Ao arrendamento corresponde a edificio conforme planta que se anexa. 
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~ MUNICiPIO PONTE 8 t!A 
TC'tn "IC l.. HUl 1\NtD, 0 Artigo 7.0 

REALIZACAO DE OBRAS 
1. 0 arrendatario apenas pode executar quaisquer obras quando autorizado pela Camara 

Municipal, a solicitagao do mesmo. 
2. E llcito ao arrendatario realizar pequenas reparagoes no im6vel quando elas se tornem 

necessarias para assegurar o seu conforto e comodidade. 
3. As benfeitorias realizadas ficam a fazer parte integrante do im6vel, pelo que, findo o 

arrendamento, revertem gratuitamente ao Municipio. 

Artlgo 8° 
TRANSMISSAO DA POSICAO CONTRA TUAL 

Durante a vigencia do contrato e permitida a transmissao da posi9ao contratual, 
condicionada a autorizavao da Camara Municipal, nao se interrompendo nem suspendendo o 
prazo ate entao decorrido. 

Artigo 9.0 

OBRIGACOES DO ARRENDATARIO 
Constituem encargos e deveres do arrendatario: 

a) Pagar a rend a definida dentro do prazo fixado; 
b) Pagar as faturas da agua, eletricidade e outros servigos que o edificio possua; 
c) Facultar a Camara Municipal a inspeQao do im6vel; 
d) Nao aplicar o im6vel a fim diverso daquele a que se destin a; 
e) Nao fazer dele uma utilizagao imprudente; 
~ Adaptar, apetrechar o local, e explorar em conformidade com os requisitos deste concurso 

e com as actividades que a Camara Municipal pretende ver implementadas no local, 
designadamente com: 
• Loja de conveniencia/ minimercado; 
• Restaurants/bar e sala de convivio, devendo esta estar equipada com uma televisao e 

sala de jogos. 
g) Manter em exposigao e disponibilizar para venda produtos alimentares e pegas de 

arte.sanato, privilegiando produtos e artigos do concelho e da regiao; obrlgando~se tambem 
a disponibilizar para venda, na Loja de conveni~mcia o con junto de produtos, de acordo com 
o anexo 1 do presente caderno. 

h) Velar pela guarda e conservagilo dos bens recorrendo a autoridade policial sempre que se 
mostre necessaria; 

i) Dotar o empreendimento de meios que evitem todo ou qualquer tipo de polui9ao, incluindo 
a sonora; 

j) 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 obriga96es e possa 
constituir causa de resolu9ao; 

k) Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situa9ao que corresponda a acontecimentos 
que alterem substancialmente o normal desenvolvimento da sua actividade, bem como da 
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MUNICfF ~ 
-ve~lt ~e 4~alias estruturais ou outras que sejam significativas, para a boa 
conservagao do espayo. 

I) Fomecer, par escrito e no menor prazo posslvel, relat6rio circunstanciado e fundamentado 
das situagoes constantes da alinea anterior, integrando eventualmente a contribui~ao de 
entidades extemas e de reconhecida compet~ncia, com indicagao das correspondentes 
medidas tomadas ou a implementar para supera~~o daquelas situagoes. 

m) Apresentar prontamente as informa9(>es complementares ou adicionais que lhe forem 
solicitadas. 

n) Nao permitir condutas ofensivas dos bons costumes e de moral publica, bern como praticas 
suscetiveis de provocar inc6modo para os utentes; 

o) Tolerar as reparag6es urgentes, bem como quaisquer obras ordenadas pela C~mara 
Municipal; 

p) Manter em perfeito estado de asseio e funcionamento todo o espac;o e equipamento; 
q) Realizar a manuten9ao preventiva de modo a evitar degrada9ao, sendo da 

responsabilidade a repara~ao de todas as avarias, assim como a substitui9ao de todos os 
equipamentos quando necessaria; 

r) Obter todas as licen9as, certificagoes, credenciagoes e autoriza9eies necessarias ao 
exercicio da atividade integrada ou de algum modo relaclonada com o objeto do 
contrato, salvo estipulagao contratual em contrario; 

s) Restituir o im6vel, em perfeitas condigoes, findo o contrato. 

Artigo 10.0 

OBRIGA~OES DA CAMARA MUNICIPAL 
Compete a Camara Municipal de Ponte de Lima a disponibilizagao do edificio a 

concurso. 
Artigo 11.0 

FUNCIONAMENTO 
0 horario de funcionamento sera o que for proposto pelo adjudicatario e aceite pelo 

municipio, de acordo com a legislagao aplicavel aos estabelecimentos do genera. 

Artigo 12.0 

LOCAL DE PAGAMENTO DA RENDA 
1. A renda corresponds a uma presta~ao pecuniaria e peri6dica. 
2. A renda sera paga na Tesouraria da Camara Municipal, sita na Praga da Republica, dentro 
do horario 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 atualiza9ao vigentes, 
publicados anualmente em Portaria publicada em Diario da Republica. 
4. A primeira atualiza9ao pode ser exigida urn ano ap6s o inicio da vig€mcia do contrato e as 
seguintes, sucessivamente, um ana ap6s a atualizagao anterior. 
5. A Camara Municipal comunica, por escrito e com a antecedencia minima de 30 dias, o 
coeficiente de atualiza9ao e a nova renda dele resultants. 
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Artigo 13.0 

PERfODO DE CARENCIA 
1. 0 arrendatario tera um periodo de carencia de um mes para a pagamento da renda, que 
contara a partir da data de assinatura do contrato, para instalac;ao e adapta9~0 do im6vel ao fim 
proposto. 
2. 0 periodo de carencia termina impreterivelmente ao fim de um mes a contar da assinatura do 
contrato, independentemente deter finalizado ou nao a instalac;ao e adapta9~0 do im6vel ao fim 
proposto. 

Artigo 14.0 

MORA DO ARRENDATARIO 
No caso de se verificar mora no pagamento, o arrendatario fica obrigado, para alem do valor 
da renda em dlvida, ao pagamento de uma indemnizagao igual a 50% daquele que for devido. 

Artlgo 15° 
FINANCIAMENTO 

- 0 adjudicatario assume o financiamento para a aquisic;ao, instala9a0 do equipamento, 
apetrechamenta e explora9ao necessaria ao perfeito desenvolvimento da sua actividade. 
2 - Naa serao oponiveis a C~mara quaisquer excep9oes ou meios de defesa que resultem de 
relac;oes contratuais estabelecidas pelo adjudicatario com terceiras. 

Artlgo 16° 
RESOLU((AO DO DIREITO DE ARRENDAMENTO 

1 - Constituem causas legitimas de resolu9ao do direito de ocupa9ao a violagaa grave 
continuada e nao sanada au nao sanavel das obrigagoes do adjudicatario nomeadamente: 
a) Utiliza9ao das instalac;oes para usa distinto e fora do objecto do presente procedimento. 
b)Transmissao para terceiros do respective direito sem autarizagao expressa da CMPL. 
c) Desobediencia reiterada a instruc;oes legltimas da CMPL relativamente a conserva9a0 das 
instala9oes. 
d) Qualquer actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse do Municipio de Ponte de Lima. 
e) Nao pagamento da mensalidade devida a CMPL par perlodo superior a 3 meses; 
D lnsolvencia au falencia do adjudicatario. 
g) lmpedir au restringir, sem motivo justificativo, o acesso dos utilizadores do parque de 
campismo as instalagoes sanitarias, a zona de recep9M, a sala de convivio, a sala de jogos. 
Entendendo o arrendatario existir motivo justificative para restringir o acessoj deve dar de 
imediato conhecimento do mesmo a Camara Municipal. 
h) 0 nao funcionamento, au funcionamento defeituoso, de qualquer uma das valencias do 
edificio, par um perlodo superior a urn mes, au abandon a do mesmo sem causa justificada. 
2 - Verificando-se um dos casas de incumprimento pelo adjudicatario que nos termos do numero 
anterior seja causa de resoluc;ao do contrato, a CMPL notificara o adjudicatario para que, no 
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viola9~0 nao sanavel. 
3 - Caso o incumprimento em causa nao seja sanado pelo adjudicatario nos termos previstos no 
numero anterior, a Camara podera resolver o Contrato, com efeitos imediatos, mediante 
comunica9ao escrita enviada ao adjudicatano. 

Artlgo 17° 
RESPONSABILIDADE POR FURTOS E SEGUROS 

1 - A Camara Municipal de Ponte de Lima fica isenta de toda e qualquer responsabilidade em 
caso de furto ou roubo, pelo que o adjudicatario devera providenciar a celebrac;ao de contratos 
de seguro. 
2 - 0 adjudicatario fica obrigado, durante o prazo de vig~ncia do direito atribuldo, a realizar com 
as entidades seguradoras, nomeadamente, contratos de seguro de cobertura de danos nas 
instalac;oes, equipamentos, mercadorias ou valores que integram e existam no espac;o atribuldo, 
designadamente por incendio, acidente, raio, explosao, inundac;oes, tempestades ou outros 
fen6menos da natureza. 
3 - 0 adjudicatario suportara, renunciando ao direito de regresso que eventualmente pudesse vir 
a ter contra a Camara Municipal de Ponte de Lima, os prejuizos que possam sobrevir do 
exercicio da ocupagao em toda a area abrangida pela mesma, quer a ele proprio quer ao seu 
pessoal, terceiros agindo por sua conta, clientes e fornecedores. 
4 ~ 0 adjudicatario sera tambem responsavel civilmente, dentro da area a que respeita a 
atribuigao do dire ito de ocupac;ao, por todos os prejuizos causados por ele pr6prio, pelo pessoal, 
por terceiros agindo por sua conta e pelos seus fornecedores, renunciando ao direito de regresso 
que eventual mente pudessem ter contra a Camara Municipal de Ponte de Lima. 

Artigo 18° 
INDEMNIZACAO PELO ATRASO NA RESTITUICAO DO IM6VEL 

Se o im6vel nao for restituido, por qualquer causa, logo que finde o contrato, o arrendatario e obrigado, a 
titulo de indemniza9ao, a pagar ate ao momenta da restitui9ao, o valor de 35,00 € por cada dia de atraso. 

Artigo 19° 
RESGATE DO ARRENDAMENTO 

1. 0 arrendamento podera ser resgatado pela C~mara Municipal, por razoes de interesse 
publico, ap6s o decurso do prazo fixado no contrato ou ainda em qualquer altura, concedendo 
um prazo maximo de 90 dias ao adjudicatario para entrega do local nas mesmas condic;6es em 
que o recebeu. 
2. Em caso de resgate, o arrendatario tern direito a uma indemnizaQao correspondents aos 
danos emergentes e aos Iueras cessantes, devendo, quanta a estes, deduzir-se o beneficia que 
resulte da antecipa9ao dos ganhos previstos; 
3. 0 resgate determina a reversao dos bens do locador afetos ao arrendamento. 
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MUNICiPit 
Artigo 20° 

REVOGA~AO DO ARRENDAMENTO 
1. A Camara Municipal paden~ dar par terminado o arrendamento se o arrendatario nao 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 condigoes 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 defici~ncias graves na organiza~tao 
e regular desenvolvimento da atividade au no estado geral das instala<;Oes e equipamentos 
que comprometam a continuidade au a regularidade daquela atividade au a integridade e 
seguran<;:a de pessoas e bens; 
b) Ap6s julgamento, o arrendatario for condenado por infra<;Oes graves, relacionadas com 
a atividade comercial que exerce; 

2. A resolu<;~o do arrendamento sera sempre precedida de instaura<;ao do competente 
processo, no qual o arrendatario sera ouvido. 
3. A resolu<;ao do arrendamento nao dara Iugar ao pagamento de quaisquer indemniza<;Oes. 

Artigo 21.0 

CASOS DE CADUCIDADE 
0 Contrato de arrendamento caduca por: 

a) Resolugao do contrato; 
b) Acordo mutua entre as partes; 
c) Den uncia de qualquer das partes; 
d) lncumprimento de uma das partes; 
e) Qualquer outra causa prevista na legislagao aplicavel 

Artigo 22.0 

ENCARGOS E DESPESAS 
1. Os encargos e despesas correntes respeitantes ao fornecimento de bens au servi<;os 
relatives ao local arrendado sao par conta do arrendatario. 
2. Os encargos com as despesas de eletricidade e agua devem ser contratados em nome do 
arrendatario. 

Artigo 23° 
INSPE~AO 

1. 0 Municipio de Ponte de Lima reserva-se o direito de efetuar inspe<;Oes ao estado de 
conserva<;M. 
2. A fiscaliza<;M dara conhecimento par escrito ao arrendatario das defici~ncias 

verificadas, devendo aquele promover a sua corregao; 

Artigo 24.0 

EN CARGOS DO CONTRA TO 
Sao da inteira responsabilidade do arrendatario as despesas resultantes da celebra<;ao 

8 
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Artigo 25.0 

INTERPRETAC'AO DAS CLAUSULAS DO CADERNO DE EN CARGOS E CASOS OMISSOS 
Qualquer duvida que seja suscitada na interpretac;;ao de algumas clausulas deste caderno de 
encargos, existindo casas omissos, sera a mesma esclarecida, ou suprida a omissao, por 
delibera9ao da Camara Municipal. 

Artigo26° 
INTERPRETAC'AO, VALIDADE OU EXECUCAO DO CONTRA TO 

Os litlgios emergentes da execuc;;ao do contrato de arrendamento serao regulados pela 
legisla9ao portuguesa em vigor, em particular a Lei n.0 6/2006 de 27 de Fevereiro, com 
altera96es introduzidas, e submetidos ao foro do Tribunal Judicial da comarca de Viana do 
Castelo, com renuncia a qualquer outro. 

Ponte de Lima, I{ :r de outubro de 2016. 
0 Presidente da C~mara Municipal, 

--------~~---- --~--------~~=-
Victor Mendes (Eng.0

) 
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~ MUNICiPIO PoNTES L~ 
T CI'!'RA RIC DA ~ I' 1-.IOADL ANEXO I 

LIST A DE ARTIGOS E PRODUTOS A FORNECER A CAMPIST AS 
Objectlvo 
0 fornecimento obrigat6rio dos artigos e produtos que se seguem, tem como principal objectivo 
disponibilizar, dentro do horario de funcionamento que vier a ser estabelecido para a loja do 
CEPRQP, aos utentes da Quinta de Pentieiros, par um lado, produtos considerados de primeira 
necessidade e por outro lado, produtos associados a pratica de campismo, dada a extrema 
dificuldade em encontra-los nas imedia96es da Quinta de Pentieiros. 
Produtos de Higiene 

i) Papel higienico 
ii) Sabonetes 
iii) Champos 
iv) Pasta de dentes 
v) Escova de dentes 
vi) Giletes descartaveis 
vii) Gel ou espuma de barbear 
viii) Pensos higienicos 
ix) Tampoes 

Produtos e artigos associados a pratica campista 
i) Espias e cord as 
ii) Botijas de gas (tipo camping gas) 
iii) Carvao 
iv) F6sforos 
v) Acendalhas 
vi) Lampadas 
vii) Pratos, talheres e capos de plastico 

Produtos alimentares 
i) Pao fresco 
ii) Manteiga 
iii) Fiambre 
iv) Queijo 
v) Agua 
vi) Leite 
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