CADERNO DE ENCARGOS

Atribuição do direito de exploração da
"Loja Comercial nº 7 do Complexo Desportivo
de Vila Pouca de Aguiar"
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Artigo 1°
OBJETO DA CONCESSÃO
1- A concessão tem por objeto a atribuição do direito de exploração da Loja nº 7 do
Complexo Desportivo.
2- A loja é composta por um espaço destinado a área comercial e uma casa de
banho de apoio, num total e 51,50 m2.
3- A loja a concurso destina-se ao comércio em geral (não alimentar).
Artigo 2°
DURAÇÃO DA CONCESSÃO
A concessão será pelo prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data da outorga do
respetivo contrato, renovável por períodos sucessivos de um ano, mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, a apresentar com a
antecedência de 60 dias, sobre a data de término do contrato.
Artigo 3°
FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO
1- É reservado ao concedente o direito de fiscalizar o cumprimento dos deveres do
concessionário nos termos impostos por este caderno de encargos, cláusulas
contratuais e da legislação aplicável em vigor e, nomeadamente, no que se
refere:
a) Ao comportamento e à apresentação do pessoal;
b) Ao estado de asseio e arranjo das respectivas instalações e zonas
circundantes;
c) Às relações do concessionário e do seu pessoal com o público, que devem
ser correctas, atenciosas e delicadas;
2- A fiscalização dará conhecimento verbal ao concessionário das deficiências
verificadas, devendo aquele promover a sua eliminação;
3- No caso de o concessionário não dar cumprimento ao que lhe for determinado,
a Câmara Municipal mandará notificá-lo por escrito;
4- O concessionário e o seu pessoal acatarão as indicações da concedente no
tocante ao modo do exercício da concessão.
Artigo 4°
PODERES E DEVERES DO CONCESSIONÁRIO
1- A situação jurídica do concessionário acha-se definida nas disposições
constantes neste caderno de encargos.
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2- O concessionário obriga-se a pagar uma renda de acordo com o art. 5° do
presente caderno de encargos, pela utilização das instalações.
3- Constituem ainda obrigações do concessionário:
a) Manter o bom nível dos serviços, nomeadamente com pessoal competente,
delicado e de boa apresentação;
b) Ter afixado, na loja, tabelas de preços de todos os artigos, géneros e
produtos fornecidos ou vendidos, nos termos da lei aplicável;
c) Dar assídua assistência à exploração dos respectivos serviços e manter o
seu bom nome comercial no mercado, através da correcta solvência das suas
aquisições aos diversos fornecedores e do pagamento em dia ao pessoal ao
seu serviço;
d) Todas as despesas de natureza fiscal e policial, relativas ao funcionamento
dos serviços, tais como licenças, contribuições e impostos, taxas, encargos
sociais e outros idênticos ou inerentes;
e) Todas as despesas de gás, energia eléctrica, água e do telefone que venha
a instalar;
f) Manter em perfeito estado de asseio e arranjo os respectivos serviços,
instalações e zonas adjacentes;
g) Possuir um livro de reclamações, nos termos da lei e proceder de acordo
com esta;
h) Cumprir o horário de encerramento da Loja o qual se rege pelo regulamento
da Câmara Municipal;
i) Cumprir e fazer cumprir integralmente o que vem estatuído nas condições de
exploração constantes do presente Caderno de Encargos;
j) Manter a Loja em funcionamento de acordo com o horário previsto na
legislação aplicável;
4- Sempre que lhe seja solicitado, o concessionário facultará ao concedente todos
os elementos necessários à formulação de juízos de valor sobre as condições
técnicas e económicas da exploração.
5- Além das obrigações mencionadas na condição anterior e finda que seja a
concessão, ou feita a rescisão do respectivo contrato, o concessionário
compromete-se a averbar no nome do novo concessionário, que lhe será para
esse fim indicado pela Câmara Municipal, a licença de utilização ou outros
documentos susceptíveis de averbamento, sem que, por esse motivo, possa
invocar quaisquer direitos ou exigir qualquer indemnização.
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6- Quaisquer obras de beneficiação e reparação, externas da Loja, ficarão a cargo
do concedente, não podendo o concessionário opor-se a elas. Do mesmo modo,
não poderão fazer-se quaisquer obras ou modificações quer do interior, quer do
exterior, sem autorização escrita da Câmara Municipal.
7- Ao concessionário pertence o fornecimento e apetrechamento de todo o material,
equipamento, móveis, utensílios, artigos e produtos necessários ao bom
funcionamento do objecto da concessão.
8- Após o termo da concessão, as instalações serão de novo disponibilizadas para a
Câmara Municipal, conforme estipulado no artigo 11.º deste caderno de
encargos.
9- O incumprimento das obrigações do concessionário está sujeito às sanções
previstas no artigo 8° deste documento.
Artigo 5°
RENDA DA CONCESSÃO
1- O concessionário obriga-se ao pagamento de uma renda mensal durante o prazo
da concessão, cujo valor base de concurso é de 5,00€ (cinco euros) + IVA por
metro quadro da Loja proposta a concurso.
2- O pagamento da renda da concessão deverá efectuar-se mensalmente, a liquidar
até ao dia 8 de cada mês, excetuando-se a primeira renda, que deverá ser paga
à data da assinatura do contrato.
3- A renda será atualizada anualmente em função do legalmente aplicado, sobre o
valor da renda do ano anterior.
4- No caso de se verificar mora no pagamento, o concessionário fica obrigado, para
além do valor da renda em dívida, ao pagamento de juros moratórias à taxa legal
em vigor, contados diariamente.
5- No caso de mora superior a 90 dias, está ainda sujeito à resolução da concessão
sem direito a qualquer indemnização.
Artigo 6°
TRANSMISSÃO DA CONCESSÃO
1- A concessão não poderá ser transmitida total ou parcialmente sem autorização
expressa da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.
2- Ficam também dependentes de autorizações as subconcessões, mesmo
temporárias, de algumas das atividades nelas integradas.
3- A duração destas subconcessões não poderá ultrapassar o prazo da
concessão, tal como está estabelecido no artigo 2° do presente caderno de
encargos.
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4- Mesmo no caso de haver subconcessões, o concessionário mantém a sua
posição jurídica perante o concedente.
Artigo 7°
RESGATE DA CONCESSÃO
1- A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, reserva-se o direito de resgatar a
Concessão antes do seu termo, sempre que circunstâncias de interesse público
o justifiquem.
2- O preço do resgate, salvo quando a decisão se baseie em motivos imputáveis a
culpa dolosa ou negligente do concessionário, corresponderá ao valor resultante
da seguinte fórmula:
PR= (ROxn)x(l +i) ^-n
em que:
PR= Preço do Resgate
RO= Média Anual dos Resultados Operacionais verificados na
exploração de todos os equipamentos da concessão, com base na
declaração de Imposto sobre o rendimento.
n = Número de meses que faltarem para o termo da Concessão à data
do Resgate;
i= Taxa de inflação registada nos últimos doze meses anteriores ao
mês em que ocorrer o Resgate.
Artigo 8°
RESOLUÇÃO DA CONCESSÃO
1- Constituem causas legítimas de resolução da Concessão:
a) Transmissão da actividade para terceiros, incluindo subconcessões, sem
autorização da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar;
b) Desobediência reiterada às instruções e recomendações emanadas da
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, relativamente à conservação,
segurança e qualidade de equipamentos e serviços existentes nos
equipamentos de concessão, ou das indicações da fiscalização, conforme
artigo 3°;
c) Falta por parte do concessionário do pagamento das rendas respeitantes à
concessão, com mora superior a 90 dias;
d) Fornecimento de dados falseados no tocante ao n.º 4 do artigo 4° do
presente caderno de encargos.
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2- Não é devida pelo concedente qualquer indemnização por motivo da resolução
nos termos do número anterior, ficando ainda o concessionário responsável pelos
prejuízos causados, de qualquer natureza, pelos quais responderá também a
caução a que se refere o artigo 12°.

1-

Artigo 9°
CADUCIDADE DA CONCESSÃO
A concessão caduca com a falência ou insolvência do concessionário.

2- Em caso de caducidade, o concessionário não tem direito a qualquer
indemnização nem à devolução da caução, nem a Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar assume qualquer responsabilidade pelos débitos e obrigações
do concessionário no âmbito da exploração da Loja, incluindo as subconcessões.
Artigo 10º
SEQUESTRO DA CONCESSÃO
1- A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, poderá declarar o sequestro da
concessão sempre que o concessionário abandone, sem causa legítima, a
Exploração da Loja.
2- Todas as despesas de exploração ficarão a cargo do concessionário faltoso.
3- Se o concessionário se mostrar disposto a reassumir a referida exploração e der
garantias de a conduzir nos termos da concessão, esta poderá ser restituída, se
assim o entender o concedente.
4- O concedente poderá prolongar o sequestro pelo tempo que julgar conveniente
ou necessário, abstendo-se de aplicar a sanção da rescisão, se assim o
entender.
Artigo 11º
DEVOLUÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO TERMO DA CONCESSÃO
1- No termo da concessão, as instalações deverão ser devolvidas em bom estado
de utilização, de tal modo que as deteriorações e prejuízos causados, por culpa
do pessoal ou frequentadores, serão de inteira responsabilidade do
concessionário, que terá de proceder às reparações ou substituições
necessárias. Ressalvam-se, as deficiências ou deteriorações resultantes do seu
uso normal.
2- No termo da concessão será feito um inventário de todos os equipamentos,
sendo obrigação do concessionário a reposição dos que faltarem ou o pagamento
duma indemnização equivalente à sua reposição.
Artigo 12.°
CAUÇÃO
1- Para efeitos de outorga do contrato, o concessionário deverá apresentar uma
caução equivalente a 1 000 (mil) Euros.
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2- A caução garantirá a execução das condições do presente caderno de encargos
e será restituída em caso de resgate ou no fim da concessão, após a receção
pela Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar das instalações, referida no
artigo l.º do presente Caderno de Encargos, salvo nas condições do número
seguinte.
3- O valor da caução poderá ser resgatado anualmente mediante pedido do
interessado na proporção de 20% ano, não podendo o valor da caução ser
inferior ao valor da renda mensal.
Artigo 13°
SEGUROS
1- O concessionário efetuará os seguros exigidos por lei, nomeadamente:
a) Seguros de acidentes de trabalho de todo o seu pessoal;
b) Seguro de responsabilidade civil;
c) Seguro contra incêndio.
2- O concedente não é responsável perante terceiros por qualquer ato ou
acontecimento que responsabilize o concessionário.
Artigo 14°
INSPEÇÃO DA EXPLORAÇÃO
A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, reserva-se o direito de exercer
inspecções à exploração e ao estado de conservação de estruturas e equipamentos
afetos às instalações da Loja,
Artigo 15°
ENCARGOS DO CONTRATO
São de conta do concessionário as despesas resultantes da celebração do
respectivo contrato.
Artigo 16°
INTERPRETAÇÃO, VALIDADE OU EXECUÇÃO do CONTRATO
Os litígios emergentes da execução do contrato de concessão serão regulados pela
legislação portuguesa em vigor e submetidos ao foro do Tribunal da Comarca de
Vila Pouca de Aguiar, com renúncia a qualquer outro.
Vila Pouca de Aguiar, 26 de março de 2020
O Presidente da Câmara Municipal
_____________________________________
(Prof. António Alberto Pires Aguiar Machado)
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