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ARRENDAMENTO do Bar do Parque do Arnado 
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Epigrafe de Artigos 
1. Objeto do arrendamento 

2. Contrato de Arrendamento 

3. Contagem de Prazos 

4. Durac;ao do Arrendamento 

5. Uso Efetivo do locado 

6. Bens afetos ao arrendamento 

7. Realizac;ao de obras 

8. Transmissao do Poder do arrendatario 

9. Obrigac;oes do arrendatario 

10. Obrigac;oes da Camara Municipal 

11. Funcionamento 

12. local de Pagamento da Renda 

13. Mora do arrendatario 

14. Resoluc;ao do Direito de arrendamento 

15. Responsabilidade por furtos e seguros 

16. lndemnizac;ao pelo atraso na restituic;ao do im6vel 

17. Revogac;ao do arrendamento 

18. Casas de caducidade 

19. Encargos e despesas 

20. lnspecc;ao 

21. Encargos do Contrato 

22. lnterpretac;ao das clausulas do caderno de encargos e casos omissos 

23. lnterpretac;ao, Validade ou execuc;ao do contrato 

Anexo 1-Planta do espa~o a arrendar 
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Artlgo 1.2 

OBJETO DO ARRENDAMENTO 

0 concurso tern por objeto a "Adjudica~ao do arrendamento do Bar do Par que do 

Arnado", sito no Parque do Amado, Alem da Ponte da Freguesia de Arcozelo, Concelho de 

Ponte de lima. 

Artigo 2.2 

CONTRA TO DE ARRENDAMENTO 

0 contrato de arrendamento e reduzido a escrito e obedece ao disposto: 

a) Na Lei n.2 6/2006, de 27 de fevereiro que aprovou o Novo Regime de Arrendamento Urbano 

(NRAU); com altera~oes introduzidas; 

b) Lei n2 32/ 2012 de 14 de agosto; 

b) No Decreta-Lei n.2 156/2006, de 8 de agosto; 

c) No Decreta-Lei n.2 157/2006, de 8 de agosto, com as altera~oes que lhe foram introduzidas; 

d) No Decreta-Lei n.2 160/2006, de 8 de agosto; 

e) Portaria n.2 1192-A/2006, de 3 de novembro; 

f) Na demais legisla~ao aplicavel; 

g) Nas pe~as que constam do respetivo concurso 

Artlgo 3.2 

CONTAGEM DE PRAZOS 

Os prazos contam-se de acordo como disposto no artigo 87.2 do C6digo de Procedimento 

Administrativo. 

Artlgo4.2 

DURAc;AO DO ARRENDAMENTO 

1. 0 arrendamento do Bar do Parque do Arnado e atribuido par 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 perfodos de 1 ano, 

ate um maximo de nove, se nao houver Iugar a den uncia par qualquer das partes. 

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

aviso de rece~ao, a outra parte, com antecedencia minima de 60 dias seguidos. 

Artigo 5.2 

USO EFETIVO DO LOCADO 

0 arrendatario deve usar efetivamente a coisa para o f im contratado: estabelecimento de 

bebidas. 
Artlgo 6.2 

BENS AFETOS AO ARRENDAMENTO 
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Ao arrendamento corresponde o edificio, conforme planta em anexo, bern com todo o 

equipamento e mobiliario cuja lista se anexa e se considera parte integrante do presente 

caderno de encargos. 

Artlgo 1.11 

REALIZA~AO DE OBRAS 

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

Municipal, a solicita~ao do mesmo. 

2. t lfcito ao arrendatario realizar pequenas repara~oes 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 Munidpio. 

Artlgo 8'1 

TRANSMISSAO DO DIREtTO 

1 - Durante a vigencia do contrato nao e permitida a transmissao da posi~ao de arrendatario, 

sem autoriza~ao expressa da Camara Municipal, que analisara o pedido. 

2. Autorizada a transmissao da posi~ao de arrendatario, o prazo relative ao arrendamento nao 

interrompe nem suspende o prazo ate entao decorrido. 

Artlgo 9.2 

OBRIGA~0ES 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 servi~os que o edificio possua, assumindo 

todas as despesas relativas ao seu funcionamento; 

c) Facultar a Camara Municipal a inspe~ao do im6vel; 

d) Assegurar o funcionamento e gestao do espa~o em causa de acordo com os fins 

determinados; 

e) lniciar a explora~ao do espa~o com a atividade referida no art.Q 3.Q no prazo maximo de 

30 dias seguidos a contar da data de assinatura do contrato; 

f) Assegurar a manuten~ao eo born estado do espa~o, das infra-estruturas, e equipamentos 

existentes e que constam na lista anexa; 

g) Nao fazer uma utiliza~ao imprudente do espa<;o; 

h) Velar pela guarda e conserva~ao dos bens recorrendo a autoridade policial sempre que se 

mostre necessario; 

i} 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 obriga<;oes e possa 

constituir causa de resolu<;ao; 

j) Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situa<;ao que corresponda a 

acontecimentos que alterem substancialmente o normal desenvolvimento da sua 

actividade 
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k) Apresentar prontamente as informa~oes complementares ou adidonais que lhe forem 

solicitadas. 

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

praticas suscetiveis de provocar inc6modo para os utentes; 

m) Tolerar as repara~oes urgentes, bern como quaisquer obras ordenadas pela Camara 

Municipal; 

n) Manter em perfeito estado de asseio e funcionamento todo o espat;o e equipamento; 

o) Realizar a manuten~ao preventiva de modo a evitar degrada~ao, sendo da 

responsabilidade a repara~ao de todas as avarias, assim como a substitui~ao de todos os 

equipamentos quando necessaria; 

p) Obter todas as licen~as, certifica~oes, credencia~oes e autoriza~oes necessarias ao 

exerdcio da atividade integrada ou de algum modo relacionada com o objeto do 

contrato, salvo estipulac;ao contratual em contra rio; 

q) Restituir o im6vel, em perfeitas condic;oes, findo o contrato; 

r) Permitir a Camara Municipal a utilizat;ao das instalat;oes do Bar, para recet;oes ou outros 

atos oficiais, devendo para tanto, avisar o concessionario com antecedencfa minima de 

oito dias, sem quaisquer encargos ou indemnizac;oes a favor do mesmo, ate ao limite 

maximo de 3 vezes por ano; 

s) Apresentar a Camara Municipal, para aprovac;ao, um plano anual de an ima~ao para o 

local, de Indole cultural e recreativa, designadamente espetaculos musicals, exposic;oes, 

debates e conferencias, com especial incidencia na epoca de verao; 

t) Equipar o bar, com mobiliario e maquinaria a seu gosto, mediante aprovac;ao da Camara 

Municipal. 

Artigo 10.2 

OBRIGA~QES DA CAMARA MUNICIPAL 

Compete a Camara Municipal de Ponte de Lima a disponibilizac;ao do espac;o a 

concurso 

Artigo 11.2 

FUNCIONAMENTO 

1 - 0 horario de funcionamento sera o que for proposto pelo adjudicatario, e aceite 

pela entidade adjudicante, de acordo com a legislac;ao aplicavel, para que se coadune com os 

momentos de maior fluxo de visitantes e turistas a Vila de Ponte de Lima. 

2 - Aos sabados, domingos e feriados devera ser garantida a abertura ao publico pelo 

menos a partir das lOhOO da manha. 

Artigo 12.0 

LOCAL DE PAGAMENTO DA RENDA 

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

2. A renda sera paga na Tesouraria da Camara Municipal, sita na Pra~a 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. 
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3. A renda sera atualizada anualmente de acordo com os coeficientes de atualizas;ao 

vigentes, publicados anualmente em Portaria publ icada em Oiario da Republica . 

4. A primeira atualizas;ao pode ser exigida um ano ap6s o inicio da vigencia do contrato e as 

seguintes, sucessivamente, um ano ap6s a atualizas:ao anterior. 

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

coeficiente de atualizas;ao e a nova renda dele resultante. 

Artigo 13.!! 

MORA DO ARRENDATARIO 

No caso de se verificar mora no pagamento, o arrendatario fica obrigado, para alem 

do valor da renda em divida, ao pagamento de uma indemniza~ao igual a 50% daquele que 

for devido. 

Artigo 14!! 

RESOLU<;AO DO DIREITO DE ARRENDAMENTO 

1 - Constituem causas legitimas de resolus:ao do direito de ocupas:ao a violas;ao grave 

continuada e nao sanada ou nao sa navel das obrigas:oes do adjudicata rio nomeadamente: 

a) Utilizas:ao das instalas:oes para uso distinto e fora do objeto do presente procedimento. 

b)Transmissao para terceiros do respective direito sem autorizas:ao expressa da CMPL. 

c) Desobediencia reiterada a instrus:oes legitimas da CMPL relativamente a conservas:ao das 

instalas;oes. 

d) Qualquer actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse do Municipio de Ponte de 

Lima. 

e) Nao pagamento da mensalidade devida a CMPL por periodo superior a 3 meses; 

f) lnsolvencia ou falencla do adjudicatario. 

g) Nao funcionamento ou falta de manutens;ao do estabelecimento por urn perfodo superior a 

dois meses, ou abandono do mesmo sem causa justificada. 

2 - Verificando-se urn dos casos de incumprimento pelo adjudicatario que nos termos do 

numero anterior seja causa de resolus;ao do contrato, a CMPL notificara o adjudicatario para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, seja sanado o incumprimento, excepto tratando-se de 

uma violas:ao 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 

comunicas;ao escrita enviada ao adjudicatario. 

Artigo 152 

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 

celebras;ao de contratos de seguro. 

2 - 0 adjudicatario fica obrigado, durante o prazo de vigencia do direito atribuido, a 

realizar com as entidades seguradoras, nomeadamente, contratos de seguro de cobertura de 

danos nas instalas;oes, equipamentos, mercadorias ou va lores que integram e existam no 
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espa~o atribufdo, designadamente por incendio, acidente, raio, explosao, inunda~oes, 

tempestades ou outros fenomenos 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 prejufzos que possam 

sobrevir do exerdcio da ocupa~ao 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 atribui~ao do direito de ocupa~ao, por todos os prejufzos causados por ele proprio, pelo 

pessoal, por terceiros agindo por sua conta e pelos seus fornecedores, renunciando ao direito 

de regresso que eventualmente pudessem ter contra a Camara Municipal de Ponte de Lima. 

Artlgo 16" 

INDEMNIZA~O PELO ATRASO NA RESTITUI~O DO IM6VEL 

Se o imovel nao for restitufdo, por qualquer causa, logo que finde o contrato, o arrendatario e 

obrigado, a titulo de indemniza~ao, a pagar ate ao momenta da restitui~ao, o valor de 35,00 € por cada 

dia de atraso. 

Artigo 172 

RESOLU~AO DO ARRENDAMENTO 

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 de arrendamento a celebrar, e ainda se: 

a) Forem alteradas as condi~oes iniciais do contrato de arrendamento, designadamente 

por incumprimento do pagamento mensa! da retribu i~ao fixada, desvio do objeto do 

arrendamento e quando se verifiquem perturba~oes ou deficiE?ncias graves na 

organiza~ao e regular desenvolvimento da atividade ou no estado geral das insta la~oes e 

equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade daquela atividade ou 

a integridade e seguran~a de pessoas e bens; 

b) Apos julgamento, o arrendatario for condenado por i nfra~oes graves, relacionadas 

com a atividade comercial que exerce; 

2. A reso l u~ao do arrendamento sera sempre precedida de instaura~ao do competente 

processo, no qual o arrendatario sera ouvido. 

3. A reso lu~ao do arrendamento nao dara Iugar ao pagamento de quaisquer indemniza~oes . 

Artigo 18.2 

CASOS DE CADUCIDADE 

0 Contrato de arrendamento caduca por: 

a) Resolu~ao do contrato; 

b) Acordo mutuo entre as partes; 

c) Denuncia de qualquer das partes; 

d) lncumprimento de uma das partes; 

e) Qualquer outra causa prevista na legi s la~ao aplicavel 

Artlgo 19.2 
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ENCARGOS E DESPESAS 

1. Os encargos e despesas correntes respeitantes ao fornecimento de bens ou servi-;:os 

relativos ao local arrendado sao por conta do arrendatario. 

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

arrendat<hio. 

Artlgo 20!! 

INSPEc;AO 

1. 0 Munidpio de Ponte de lima reserva-se o direito de efetuar inspe-;:oes ao estado de 

conserva-;:ao. 

2. A fisca lizar;ao dara conhecimento por escrito ao arrendatario das deficiencias 

verificadas, devendo aquele promover a sua corre<;ao; 

Artigo 21.!! 

ENCARGOS DO CONTRA TO 

Sao da inteira responsabilidade do arrendatario as despesas resultantes da celebra-;:ao 

do contrato. 

Artigo 22.!! 

INTERPRETAc;AO DAS CLAUSULAS DO CADERNO DE ENCARGOS E CASOS OMISSOS 

1. Qualquer duvida que seja suscitada na interpretar;ao de algumas clausulas deste 

ca derno 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 ter<;o do prazo previsto para apresentar;ao das propostas. 

2. A falta de cumprimento da alfnea anterior torna o concorrente responsavel por todas 

as consequencias da errada interpreta<;ao que haja feito. 

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

arrendamento, prevalece o ultimo. 

Artigo 232 

INTERPRETAc;AO, VALIDADE OU EXECUc;AO DO CONTRA TO 

Os lit fgios emergentes da execu<;ao do contrato de arrendamento serao regulados 

pela legisla<;ao portuguesa em vigor, em particular a Lei n.!! 6/2006 de 27 de Fevereiro, com 

altera-;:oes introduzidas, e submetidos ao foro do Tribunal Judicial da comarca de Ponte de 

Lima, com renuncia a qualquer outro. 

de maio de 2018. 
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