


 

 

 

 

 

ESCRITURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO 

DE OCUPAÇÃO DE UMA LOJA (REFª LOJA Nº21) NO 

MERCADO MUNICIPAL 1º DE MAIO, MEDIANTE 

CONCURSO PÚBLICO SEM PUBLICAÇÃO NO JORNAL 

OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA A “MARCOS OLIVEIRA 

NASCIMENTO”, EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL”. 

---No dia --- do mês de ----- do ano dois mil e 

catorze, na cidade do Barreiro e Edifício dos Paços 

do Concelho, perante mim, Ricardo Jorge Marcelino 

Ferreira, Chefe de Divisão de Gestão Financeira e 

Patrimonial, e notário privativo do município do 

Barreiro compareceram os seguintes outorgantes:------ 

---PRIMEIRO:- MUNICÍPIO DO BARREIRO, Pessoa Coletiva 

de Direito Público número 506 673 626, representado 

por Sónia Isabel Carapuça Oliveira Lobo, casada, 

natural da Freguesia do Alto do Seixalinho, Concelho 

do Barreiro, com domicílio necessário no Edifício dos 

Paços do Concelho, Rua Miguel Bombarda, no Barreiro, 

com o endereço eletrónico geral@cm-barreiro.pt e o 

telefax N.º 212 068 001, outorgando na qualidade de 

Vereadora da CÂMARA MUNICIPAL, em conformidade com os 

poderes que lhe foram delegados através do Despacho 

nº369, de vinte e três de outubro de dois mil e treze, 

do Senhor Presidente da referida Câmara, nos termos do 

artigo 36º nº2 e, alínea f), do nº2 do artigo 35º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.--------------------

----SEGUNDO:- ---------------, contribuinte fiscal 

nº-----------, residente na Rua --------------, nº--, 

---- --- , concelho do -----, portador do cartão de 

mailto:geral@cm-barreiro.pt


cidadão com o nº de identificação civil ------ válido 

até --/--/----, o qual outorga na qualidade de ----. 

---Verifiquei a identidade do primeiro outorgante, a 

qualidade de que se arroga e os poderes que legitimam 

a sua intervenção neste ato por serem do meu 

conhecimento pessoal e a identidade do segundo 

outorgante pela exibição do respetivo cartão de 

título de residência.--------------------------------

---A qualidade e a suficiência de poderes do segundo 

outorgante foram por mim verificadas através de 

Declaração de Registo de Atividade e demais 

documentos identificativos.-------------------------- 

---E pelo Primeiro Outorgante, na referida qualidade 

foi declarado:--------------------------------------- 

---CLÁUSULA PRIMEIRA:- Que, nos termos da deliberação 

camarária nº---/2014 de --/--/2014, procedeu-se à 

abertura do concurso público, sem publicação de 

anúncio no jornal oficial da União Europeia, para  

Concessão do direito de ocupação da loja ------------

---- no Mercado 1º de Maio.-------------------------- 

---CLÁUSULA SEGUNDA:- Que, por despacho de 

adjudicação nº ---/2014 datado de --/--/2014 da 

senhora Vereadora Sónia Oliveira Lobo, foi adjudicado 

a ---------, empresário em nome individual, adiante 

também designado por Concessionário, a concessão do 

direito de ocupação da loja -------- no Mercado 1º de 

Maio, pelo valor mensal de 813,00€ (oitocentos e 

treze euros), acrescido do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado devido à taxa legal.--------------------

---CLÁUSULA TERCEIRA:-Que, em cumprimento do despacho 

mencionado na cláusula anterior, concede ao segundo 

outorgante, na dita qualidade, através da presente 

escritura, “o direito de ocupação da  loja ----------

no Mercado 1º de Maio ”, pelo preço mencionado na 

cláusula segunda nas condições previstas no Programa 

de Concurso e Caderno de Encargos e proposta do 



segundo outorgante datada de -- de ----- de 2014, 

documentos que fazem parte integrante da presente 

escritura.-------------------------------------------

----E pelo Primeiro e Segundo Outorgante nas 

respetivas qualidades foi declarado que a presente 

escritura do contrato de concessão é celebrada nas 

condições exaradas nas cláusulas seguintes:----------

---CLÁUSULA QUARTA:- O prazo da presente concessão é 

de 3(três) anos, podendo ser renovado por períodos 

sucessivos de um ano, desde que requerido pelo 

segundo outorgante, de acordo com o estipulado no 

caderno de encargos-clausulas técnicas.-------------- 

---CLÁUSULA QUINTA:- O espaço concessionado 

corresponde às instalações do Mercado 1º de Maio.----

---CLÁUSULA SEXTA:- O valor mensal da renda será 

atualizado automaticamente pelo concessionário, em 

cada ano, por aplicação do coeficiente previsto para 

os arrendamentos com fins não habitacionais.--------- 

---CLÁUSULA SÉTIMA:- O segundo outorgante prestou, de 

acordo com o estipulado na cláusula 16º do Programa 

de Procedimento, uma caução de valor igual a três 

meses de renda, com exclusão do IVA.----------------- 

---CLÁUSULA OITAVA:- As obrigações e direitos do 

concessionário, bem como os direitos do concedente 

são os estipulados nas cláusulas 6ª e 7ª do caderno 

de encargos.----------------------------------------- 

---CLÁUSULA NONA:- Este contrato de concessão tem 

início na data da celebração da presente escritura e 

vigorará pelo período mencionado na cláusula quarta 

do presente documento.-------------------------------

---CLÁUSULA DÉCIMA:- O concessionário obriga-se a não 

ceder a exploração a terceiros, seja a que título 

for, sob pena de imediata rescisão sem direito a 

qualquer indemnização:------------------------------- 

---CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- Em casos devidamente 

fundamentados poderá o Concedente por deliberação da 



Câmara Municipal autorizar a transmissão, podendo no 

entanto rever as condições de exploração.------------ 

---CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Para todos os efeitos, 

entende-se que o concessionário se inteirou do estado 

das instalações, não sendo admissíveis reclamações 

sobre o mesmo.--------------------------------------- 

---CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Findo o Contrato de 

Concessão, a instalação deverá ser entregue ao 

Município do Barreiro em perfeito estado de limpeza,  

higiene e conservação, que permita a sua imediata 

ocupação, devendo o Concessionário facultar, logo que 

tal lhe seja solicitado, o acesso ao local para 

verificação.-----------------------------------------

---CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:-O concessionário efetuará 

o pagamento da renda mensal da concessão no primeiro 

dia útil de cada mês, ou nos oito dias subsequentes, 

considerando-se transferido para o dia útil seguinte 

se o último dia for Sábado, Domingo ou Feriado.------ 

---CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:- Para as dúvidas surgidas 

na aplicação destas cláusulas, bem como nos casos 

omissos, observar-se-á o disposto no Decreto-Lei n.º  

18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro.------

---Os casos omissos serão resolvidos, caso a caso, 

pelo Concedente através do Município, tendo em conta 

a legislação aplicável.------------------------------

---CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:-Para eventuais litígios 

emergentes deste contrato, estipula-se o foro do 

Tribunal Fiscal e Administrativo de Almada.----------

---E finalmente pelos outorgantes nas respetivas 

qualidades foi ainda declarado que estão de acordo e 

aceitaram o presente contrato em todas as suas 

cláusulas nos termos exarados.-----------------------

---Assim o disseram e outorgaram.--------------------

---Arquivo os seguintes Documentos:------------------ 

---a)-Caderno de Encargos e Programa de Procedimento; 



---b)-Proposta do concessionário acima referida;----- 

---c)-Fotocópia da Certidão do Serviço de Finanças 

onde consta que o Concessionário não é devedor de 

quaisquer impostos em prestações tributárias e 

respetivos juros ao Estado;--------------------------

---d)-Declaração do Instituto da Segurança Social, 

através da qual verifiquei que o concessionário tem a 

sua situação contributiva regularizada perante aquela 

entidade;-------------------------------------------- 

---e)-Documento da Caução, titulada por ----, emitida 

em --/--/2014, no valor de ---- Euros;-------------- 

---f)-Cópia da Certidão de Registo de Início de 

Atividade.------------------------------------------- 

---g)-Outros documentos que instruem o Processo.----- 

---A presente escritura foi lida em voz alta e 

explicado o seu conteúdo aos outorgantes na presença 

dos mesmos, os quais ficaram cientes do respetivo 

cumprimento.----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

---O NOTÁRIO PRIVATIVO: 
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RELATÓRIO FINAL 

DO JÚRI DO PROCEDIMENTO. 
 

ASSUNTO: CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE 1 LOJA (REFª LOJA 

21) NO MERCADO MUNICIPAL 1º DE MAIO. 

 

Pela Deliberação nº 182/2014, de 04/06/2014, á Proposta nº 38/2014/SL, da Srª. 

Vereadora com competência delegada, do Sr. Presidente da Câmara Municipal do 

Barreiro, foi iniciado procedimento mediante CONCURSO PÚBLICO, SEM 

PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, para 

a concessão, em epígrafe, tendo concorrido as Empresas, a seguir indicadas, na ficha de 

abertura de propostas: 

 

Elenco de dados da ficha de abertura de propostas 

[Anexo V, a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, 

da Portaria nº 701-G/2008, de 29 de Julho] 

 

LISTA DOS CONCORRENTES 

Identificação da Entidade adjudicante Município do Barreiro 

Tipo de contrato Concessão do direito de ocupação 

Tipo de procedimento 

CONCURSO PÚBLICO, SEM PUBLICAÇÃO DE 

ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA. 

Identificação do procedimento 

CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE 1 

LOJA (REFª LOJA 21) NO MERCADO MUNICIPAL 1º 

DE MAIO   

Data do termo do prazo de apresentação 

das propostas 
21/06/2014 – 23:59 horas 

Número de ordem do cada concorrente 1º 

Número de Entrada e data 19/06/2014-16:21 horas 

Identificação do concorrente Srª Patrícia Carina Simões Madeira 

Número de ordem do cada concorrente 2º 

Número de Entrada e data 21/06/2014-06:17 horas 

Identificação do concorrente Sr. Marcos Oliveira do Nascimento 

Número de ordem do cada concorrente 3º 

Número de Entrada e data 21/06/2013-20:56 horas 

Identificação do concorrente Sr. Nelson Duarte Mateus Luís 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 

DE 1 LOJA (REFª LOJA 21) NO MERCADO MUNICIPAL 1º DE MAIO. 

 

FICHA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 

Número de ordem de cada concorrente 1º 

Número de Entrada e data 19/06/2014-16:21 horas 

Identificação do  concorrente Srª Patrícia Carina Simões Madeira 

Código da proposta e data 19/06/2014-16:21 horas 

Prazo de execução do contrato 
Período limitado de 3 (três) anos, de acordo com a 

Cláusula 2ª da Parte II, do Caderno de Encargos 

Valor da proposta 
Valor da renda mensal = 800,00 Euros, acrescidos de IVA 

á taxa legal em vigor 

Condições de pagamento 
De acordo com a Cláusula 9ª do Programa de 

procedimento  

Garantia De acordo com o Caderno de Encargos 

Número de ordem de cada concorrente 2º 

Número de Entrada e data 21/06/2014-06:17 horas 

Identificação do  concorrente Sr. Marcos Oliveira do Nascimento 

Código da proposta e data 21/06/2014-06:17 horas 07/02/2013-17:55 

Prazo de execução do contrato 
Período limitado de 3 (três) anos, de acordo com a 

Cláusula 2ª da Parte II, do Caderno de Encargos 

Valor da proposta 
Valor da renda mensal = 813,00 Euros, acrescidos de IVA 

á taxa legal em vigor 

Condições de pagamento 
De acordo com a Cláusula 9ª do Programa de 

procedimento  

Garantia De acordo com o Caderno de Encargos 

Número de ordem de cada concorrente 3º 

Número de Entrada e data 21/06/2013-20:56 horas 

Identificação do  concorrente Sr. Nelson Duarte Mateus Luís 

Código da proposta e data 21/06/2013-20:56 horas 

Prazo de execução do contrato 
Período limitado de 3 (três) anos, de acordo com a 

Cláusula 2ª da Parte II, do Caderno de Encargos 

Valor da proposta 
Valor da renda mensal = 850,00 Euros, acrescidos de IVA 

á taxa legal em vigor. 

Condições de pagamento 
De acordo com a Cláusula 9ª do Programa de 

procedimento  

Garantia De acordo com o Caderno de Encargos 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 

DE 1 LOJA (REFª LOJA 21) NO MERCADO MUNICIPAL 1º DE MAIO. 

 

Foram admitidas definitivamente as propostas das três Entidades, Srª Patrícia Carina 

Simões Madeira, Sr. Marcos Oliveira do Nascimento e Sr. Nelson Duarte Mateus Luís, 

por os documentos apresentados estarem de acordo com o exigido no Programa de 

procedimento e Caderno de Encargos. 

 

Reunido o Júri do Procedimento e após a análise das versões iniciais das propostas e a 

aplicação do critério de adjudicação, previstos no Programa de procedimento e Caderno 

de Encargos, o Júri elaborou fundamentadamente este Relatório, no qual propõe a 

seguinte ordenação das propostas: 

1º -- Sr. Marcos Oliveira do Nascimento 

2º -- Sr. Nelson Duarte Mateus Luís 

3º -- Srª Patrícia Carina Simões Madeira 

 
Avaliação  
Propostas 

a) 
Caraterísticas 
das soluções 

propostas 
para a área 
de negócio 

b) Experiência 
no ramo de 

negócio 

c) Valor da renda 
mensal 

d) 
Caraterísticas 
do projeto a 
desenvolver 

Total  
Geral 

Orden. 
Entrada 

Ident. Conc. x Vi(p) X Vi(p) X Vi(p) x Vi(p) V(p) Orden. 
Final 

1º Srª Patrícia 

Carina 

Simões 

Madeira, 

6 1,800 0 0,000 800,00 € + 
IVA 

0,125 5 1,000 2,925 3º 

2º Sr. Marcos 

Oliveira do 

Nascimento 

10 3,000 5 1,500 813,00 € + 
IVA 

0,155 10 2,000 6,655 1º 

3º Sr. Nelson 

Duarte 

Mateus Luís 

10 3,000 0 0,000 850,00 € + 
IVA 

0,235 10 2,000 5,235 2º 

 

Da proposta apresentada em primeiro lugar há a salientar as caraterísticas das soluções 

propostas para a área de negócio, a experiência no ramo de negócio e as caraterísticas 

do projeto a desenvolver. 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 

DE 1 LOJA (REFª LOJA 21) NO MERCADO MUNICIPAL 1º DE MAIO. 

 

Elaborado o Relatório Preliminar do procedimento foi, o mesmo, objecto de audiência 

prévia pelos concorrentes admitidos e ordenados. 

 

Durante o prazo fixado, para o exercício daquele direito, o concorrente Sr. Nelson 

Duarte Mateus Luís, pronunciou-se contra a atribuição, ao concorrente Sr. Marcos 

Oliveira do Nascimento, do 1º lugar alegando que: 

a) O Júri do procedimento apenas se baseou, para atribuir a pontuação 

relativa ao factor “Experiência”, nas declarações prestadas, pessoalmente, pelo 

concorrente classificado em 1º lugar, não bastando uma mera declaração, do 

mesmo, de que corresponde à verdade, sendo necessário haver documentação de 

suporte efetivo de experiência; 

b) O Júri considerou os documentos apresentados e contabilizou anos civis 

por inteiro, desconhecendo-se o trabalho efetuado e o período exato de execução 

do trabalho, sendo este essencial para certificar a experiência; 

c) Desconhece-se, pelo ofício do Júri, quais os anos que contaram para a 

pontuação; 

d) A declaração de rendimentos, de 31 de Dezembro de 2006, corresponde, 

supostamente, à atividade de responsável de Bar, pelo que não pode ser 

considerada certificadora do ramo de negócio que é 

Restaurante/Cervejaria/Marisqueira; 

e)  A declaração de rendimentos, de 31 de Dezembro de 2007, corresponde, 

supostamente, à atividade de Responsável de Bar, dado que a entidade pagadora 

é “Amo-te – Actividades Hoteleiras, Lda” e “Simeteca – Restauração, Lda”, pelo 

que não pode ser considerada como certificadora do ramo de negócio que é 

Restaurante/Cervejaria/Marisqueira. 

f) A declaração de rendimentos, de 31 de Dezembro de 2012, corresponde, 

supostamente, ao período de Fevereiro de 2012 a Dezembro de 2012, o que não 

perfaz um ano civil completo. 

E termina por considerar que deve ser feita a reavaliação da tabela classificativa e ser 

atribuído ao concorrente, classificado em 1º lugar, a mesma pontuação atribuídas aos 

restantes concorrentes, por não demonstrar qualquer experiência no ramo concreto de 

Restauração/Cervejaria/Marisqueira. 

 

Em 03/07/2014, através da plataforma electrónica SaphetyGov, a Presidente do Júri do 

procedimento, notificou o concorrente Sr. Marcos de Oliveira Nascimento para, no 

prazo de 10 dias e nos termos do nº 1, do artigo 72º, do Código dos Contratos Públicos, 

apresentar prova documental da sua experiência profissional, no ramo de negócio a que 

concorreu no presente procedimento. 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 

DE 1 LOJA (REFª LOJA 21) NO MERCADO MUNICIPAL 1º DE MAIO. 

 

Dentro do prazo fixado, o concorrente apresentou prova documental da sua experiência 

profissional no ramo de negócio a que concorreu, tendo o Júri excluído o tempo 

respeitante à atividade no ramo de Bar no Espaço “Chapelaria” e no Bar concessionado 

da S.I.R.B “Os Penicheiros” e contabilizado o seguinte tempo que considerou 

compatível com a atividade a que o interessado concorreu: 

1) Exercício de funções de Chefe de Sala, na firma “CORRIDA DE IGUARIAS – 

ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA”, com sede no Parque industrial de 

Palhais, desde Fevereiro de 2012, mantendo-se, atualmente, nessas funções (2 

anos e 4 meses até à data da abertura do procedimento); 

2) Chefe de Sala no “RESTAURANTE SENHORA MÃE”, no período 

compreendido entre Setembro de 2009 e Dezembro de 2011 (2 anos e 4 meses). 

O concorrente Sr. Marcos Nascimento tem, assim, uma experiência de 4 anos e 8 meses, 

o que levou o Júri a alterar a pontuação atribuída ao critério experiência no ramo de 

negócio, modificando-o de 5 pontos, para 1 ponto, por ser inferior a 5 anos, conforme a 

seguir indicado: 

 
Avaliação  
Propostas 

a) 
Caraterísticas 
das soluções 

propostas 
para a área 
de negócio 

b) Experiência 
no ramo de 

negócio 

c) Valor da renda 
mensal 

d) 
Caraterísticas 
do projeto a 
desenvolver 

Total  
Geral 

Orden. 
Entrada 

Ident. Conc. x Vi(p) X Vi(p) X Vi(p) x Vi(p) V(p) Orden. 
Final 

1º Srª Patrícia 

Carina 

Simões 

Madeira, 

6 1,800 0 0,000 800,00 € + 
IVA 

0,125 5 1,000 2,925 3º 

2º Sr. Marcos 

Oliveira do 

Nascimento 

10 3,000 1 0.300 813,00 € + 
IVA 

0,155 10 2,000 5,455 1º 

3º Sr. Nelson 

Duarte 

Mateus Luís 

10 3,000 0 0,000 850,00 € + 
IVA 

0,235 10 2,000 5,235 2º 

 

De qualquer modo, essa alteração da quantificação do critério de escolha do 

concorrente, não modifica a ordenação dos concorrentes, constante do Relatório 

Preliminar, pelo que não é necessário efetuar nova audiência prévia. 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 

DE 1 LOJA (REFª LOJA 21) NO MERCADO MUNICIPAL 1º DE MAIO. 

 

Nestes termos, o Júri deliberou propor à Câmara Municipal do Barreiro que seja 

adjudicada ao Sr. Marcos Oliveira do Nascimento, a CONCESSÃO DO DIREITO DE 

OCUPAÇÃO DA LOJA 21, NO MERCADO MUNICIPAL 1º DE MAIO, pelo valor da 

renda mensal de 813,00 Euros, acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor, em 

conformidade com o Programa de procedimento, Caderno de Encargos e a sua proposta 

de 21/06/2014-06:17 horas. 

 

Barreiro, 21 de Julho de 2014 

 

 

O Júri do Procedimento: 

 

A Presidente: Drª Anabela Sereno ____________________________ 

 

O 1º Vogal: Dr. Rocha dos Santos ____________________________ 

 

O 2º Vogal: Dr. Nelson Marques _____________________________ 

 

A 1ª Vogal suplente: Srª Fernanda Saturnino ____________________ 

 

A 2ª Vogal suplente: Drª Margarida Feio _______________________ 

 

 

 


