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Artigo 1° 

OBJECTO 

0 concurso tem por objeto a Adjudicat;~o do arrendamento dos seguintes espa~os: 

- Quarteis de Santa Justa, na modalidade de alojamento local, PREDIO URBANO 

denominado de "Capela de Santa Justa", constitufdo por capela e quarteis com 

logradouro, sito no Lugar de Santa Justa ou Monte de Santa Justa, da freguesia de Sao 

Pedro d' Arcos, concelho de Ponte de Lima, descrito no Registo Predial sob o numero 

2166, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 74Si 

- Casa do Cerquido, na modalidade de casa de campo, PREDIOS URBANOS 

constitufdos por casa de res-do-ch§o e logradouro, sitos na Travessa da Fonte da M6, 

n.Q 39 e Rua Fonte da M6 n.2 28, da freguesia de Estoraos, concelho de Ponte de Lima, 

descritos no Registo Predial sob os numeros 2002 e 2338, inscrltos na matrlz predial 

urbana sob os artigos 624 e 625. 

Artigo r 
DURAc;AO 

1 - 0 presente arrendamento e atribufdo por urn prazo de 10 anos, contados a partir 

da 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 perfodos 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 recep<;ao, a outra parte, com anteced@ncia minima de 60 dias seguidos. 

Artigo 3° 

USO EFECTIVO DO LOCAL ARRENDADO 

0 arrendatario deve usar efetivamente a coisa para o fim contratado: alojamento 

local e casa de campo. 

Artigo 4° 

BENS AFECTOS AO ARRENDAMENTO 

Ao arrendamento dos espa~os referidos no art.2 12 corresponde o que consta da 

planta e do inventario em anexo. 

Artigo so 
PEQUENAS REPARAc;OES 

E licito ao arrendatario realizar pequenas reparac;oes nos espa~os quando elas se 

tornem necessarias para assegurar o seu conforto e comodidade. 

Artigo 6° 

REALIZAtAO DE OBRAS 
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1. Cabe a Camara Municipal executar todas as obras de conserva~ao, ordinarias ou 

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

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

Camara Municipal e pela Fabrica da lgreja Paroquial de s. Pedro de Arcos, a solicita~ao 

do mesmo. 

Artigo 72 

TRANSMISSAO DA POSIC;AO DE ARRENDATARIO 

1. Durante a vig€mcia do contrato e permitida a transmissao da posi~ao de 

arrendatario, com autorizac;:ao expressa da Camara Municipal, que analisara o pedido. 

2. Autorizada a transmissao da posic;:ao de arrendatario, o prazo relativo ao 

arrendamento nao interrompe nem suspende o prazo ate entao decorrido. 

Artlgo 8° 

OBRIGA~OES DO ARRENDATARIO 

Constituem en cargos e deveres do arrendatario: 

a) Pagar a renda definida dentro do prazo fixado; 

b) Facultar a Camara Municipal a inspe~ao dos im6veis; 

c) Disponlbilizar a Fabrica da lgreja Paroquial de S. Pedro de Arcos a utilizac;:ao dos 

Quarteis de Santa Justa nos cinco dias da Festa de Santa Justa, bem como, em 

mais dois f ins-de-semana por ano a programar ou quando seja necessaria e os 

espac;:os estejam disponfveis; 

d) Assegurar as estadias alvo de reserva pelo Servic;:o da Area Protegida da Casa do 

Cerquido, pelos prec;:os atualmente praticados pelo Municipio; 

e) Nao aplicar os im6veis a fim diverso daquele a que se destin a, conforme art. 32 do 

presente caderno de encargos; 

f) Nao fazer dele uma utilizac;:ao imprudente; sendo responsavel pelo eventual mau 

uso que fa~a das instala~5es fixas de agua, esgotos, electricidade e gas. 

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

desenvolvimento da actividade; 

h) Tolerar as repara<;5es urgentes, bern como quaisquer obras ordenadas pela 

Camara Municipal; 

i) Obter todas as licenc;:as, certificac;:5es, credenciac;:5es e autoriza<;5es necessarias ao 

exerdcio da actividade integrada ou de algum modo relacionada com o objecto 

do contrato, salvo estipulac;:ao contratual em contnkio. 

j) Velar pela guarda e conservac;:ao dos bens recorrendo a autoridade policial 

sempre que se mostre necessaria; 

k) Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar 

ou a impedir o cumprimento legale atempado de qualquer das suas obriga~oes e 

possa constituir causa de resoiUt;:ao; 
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Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situac;ao que corresponda a 

acontecimentos que alterem substancialmente o normal desenvolvimento da sua 

ativic;lade, bem como da verificac;ao de anomalias estruturais ou outras que sejam 

significativas, para a boa conservac;ao dos espac;os; 

m) Apresentar prontamente as informac;oes complementares ou adicionais que lhe 

forem solicitadas. 

n) Nao permitir condutas ofensivas dos bons costumes e de moral publica, bem 

como praticas suscetiveis de provocar inc6modo para os utentes; 

o) Manter em perfeito estado de asseio e funcionamento todos os espac;os e bens 

(mobiliario equipamento e utensilios); 

p} Realizar a manutenc;ao preventiva de modo a_ evitar degradac;ao, sendo da 

responsabilidade a reparac;ao de todas as avarias, assim como a substituic;5o de 

todos os bens quando necessaria; 

q} Restituir os im6veis e respetivos bens, em perfeitas condic;oes, findo o contrato. 

Artigo 92 

FUNCIONAMENTO 

0 horario de funcionamento sera de acordo com a leglslac;ao em vigor e 

obedecera ao que determina o Regulamento Municipal de Hon3rio de Funcionamento. 

Artigo 10" 

LOCAL DE PAGAMENTO DA RENDA 

1. A renda corresponde a uma prestac;5o pecuniaria e peri6dica. 

2. A primeira renda veneer-se-a no momenta da celebrac;ao" do contrato e cada uma 

das restantes deverao ser pagas ate ao dia 8 de cada mes, ou no dia util 

imediatamente seguinte. 

3. A renda sera paga na Tesouraria da Camara Municipal, sita na Prac;a da Republica, 

dentro do horario normal de atendimento ao publico. 

4. A renda sera actualizada anualmente de acordo com os coeficientes de 

actualizac;ao vigentes, publicados anualmente em Portaria publicada em Diario da 

Republica. 

5. A primeira actualizac;ao pode ser exigida um ano ap6s o infclo da vigencia do 

contrato e as seguintes, sucessivamente, um ano ap6s a actualizac;ao anterior 

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

seguidos, o coeficiente de actualizac;5o e a nova renda dele resultante. 

Artigo 11." 

MORA DO ARRENDATARIO 
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No caso de se verificar mora no pagamento, o arrendatario fica obrlgado, para alem 

do valor da renda em divida, ao pagamento de uma indemniza~ao igual a SO% 

daquele que for devido. 

Artlgolzt' 

DEVER DE MANUTENtAO E RESTITUic;AO 

1. 0 arrendatario e obrigado a manter e restltuir os im6veis, no estado em que os 

recebeu, ressalvadas as deteriora~oes inerentes a uma prudente utiliza~ao, em 

conformidade com os fins do contrato. 

2. Presume-se que OS im6veis foram entregues a Camara Municipal em born estado 

de manutenc;~o quando nao exista documento onde as partes tenham descrito o 

estado daqueles ao tempo da entrega. 

Artigo 13.0 

PERiODO DE CARENCA 

1. 0 arrendatario tera um periodo de carencia de um mes para o pagamento da 

renda, que contara a partir da data de assin.atura do contrato, para instalac;ao e 
adapta~ao dos im6veis ao fim proposto. 

2. 0 perfodo de carencia termina impreterivelmente ao fim de um mes a contar 

da assinatura do contrato, independentemente de ter finalizado ou nao a 

instalac;ao e adapta~ao do im6vel ao fim proposto. 

Artigo 14° 

INDEMNIZA~O PELO ATRASO NA RESTlTUic;AO DO JM6VEL 

Se o im6vel nao for restituldo, par qualquer causa, logo que finde o contrato, o 

arrendatario e obrigado, a titulo de indemnizac;ao, a pagar ate ao momenta da 

restituic;~o, o valor de 35,00 € por cada dia de atraso. 

Artigo 159 

RESGATE DO ARRENDAMENTO 

1. 0 arrendamento podera ser resgatado peia Camara Municipal, par 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 arrendatario para entrega do local 

nas mesmas condic;oes em que o recebeu. 

2. Em caso de resgate, o arrendatario tem direito a uma indemnizac;ao 

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

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

Artigo 162 

REVOGAc;AO DO ARRENDAMENTO 

Tel 258 900 400 . FoX 2!58 900 410 . Pr~~ do RepubliCa 4990-062 Ponte de Um<~ · gerl!llel'cm-pont:edellma.pt www.cm·pont;edellme.pt 



M Nl I I 

1. A Camara Municipal podera dar por terminado o arrendamento se o arrendatario 

nao cumprir as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, bem como as 

descritas no contrato a celebrar, e ainda se: 

a) Forem alteradas as condic;:oes iniciais do contrato, designadamente por 

incumprimento do pagamento mensal da retribuic;:ao fixada, desvio do objeto do 

arrendamento e quando se verifiquem perturbac;:oes ou deficiencias graves na 

organizac;:ao e regular desenvolvimento da actividade ou no estado geral das 

instalac;:oes e equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade 

daquela actividade ou a integridade e seguranc;:a de pessoas e bens; 

b) Ap6s julgamento, o arrendat<kio for condenado por infracc;:oes graves, 

relacionadas com a actividade comercial que exerce; 

c) Cessac;:ao ou suspens§o, total ou parcial, pelo arrendatario da execuc;:ao ou 

explorac;:§o do estabelecimento. 

2. A resolu9a0 do arrendamento sera sempre precedida de instaurac;:ao do 

competente processo, no qual o arrendatario sera ouvido. 

3. A resoluc;§o do arrendamento nao dan] Iugar ao pagamento de quaisquer 

indemnizac;oes. 

Artlgo 11.2 

CASOS DE CADUCI DADE 

0 Contrato de arrendamento caduca: 

a) Findo o prazo estipulado; 

b) Por morte do arrendatario, ou tratando-se de pessoa singular ou colectiva, pela 

extinc;:ao da actividade. 

Artigo 189 

RESPONSABIUDADE PERANTE TERCEIROS 

1. 0 senhorio responde por danos causados pelo arrendatario a terceiros no 

desenvolvimento da actividade por facto que ao primeiro seja imputavel. 

2. 0 senhorio responde ainda por facto que n3o I he seja imputavel, mas neste caso s6 

depois de exercidos quaisquer direitos resultantes de contrato de seguro que no caso 

caibam. 

Artigo 192 

EFEITOS DA EXTI N~AO DO CONTRA TO NO TERMO PREVISTO 

No termo do contrato, nao sao oponfveis, ao senhorio, os contratos celebrados com 

terceiros para efeitos do desenvolvimento da actividade. 

Artigo 209 

ENCARGOS E DESPESAS 

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

servic;os, designadamente agua, luz, gas, e outras despesas modais, relatives ao 

local arrendado sao par conta do arrendatario. 
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2. Os encargos com as despesas de electricidade e agua devem ser contratados em 

nome do arrendatario. 

Artigo 21.2 

INSPEC~AO DA EXPLORA~AO 

1. 0 Municipio de Ponte de Lima reserva-se o direito de efectuar inspec~oes a 
explorac;ao e ao estado de conservac;ao de estruturas afectas as instalac;oes do 

Parque de Pesca. 

2. A fiscalizac;:ao dara conhecimento por escrito ao arrendatario das deficiencias 

verificadas, devendo aquele promover a sua correcc;:ao. 

Artigo 229 

ENCARGOS DO CONTRATO 

Sao da inteira responsabilidade do arrendatario as despesas resultantes da 

celebrac;ao do contrato. 

Artigo 232 

INTERPRETA~AO DAS CLAUSULAS DO CADERNO DE ENCARGOS E CASOS OMISSOS 

Qualquer duvida que seja suscitada na interpretac;ao de algumas clausu las 

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

suprida a omissao, par deliberac;:ao da Camara Municipal. 

Artlgo 24.2 

INTERPRETA~AO, VAUDADE OU EXECUt;AO DO CONTRATO 

Os litigios emergentes da execuc;ao do contrato serao regulados pela legislac;ao 

portuguesa em vigore submetidos ao foro do Tribunal Judicia'! da comarca de Viana do 

Castelo, com renuncia a qualquer outro. 

Ponte de Uma!Q2 de julho de 2016, 

0 Presidente da Camara Mun·_ · 

Victor Manuel Alves Mendes (Eng.) 
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