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CADERNO DE ENCARGOS 

 

PARTE I 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 

Cláusula 1ª 

OBJECTO 

O presente procedimento tem por objecto a CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 

DA CAFETARIA COM ESPLANADA E DO BAR DO AUDITÓRIO MUNICIPAL 

AUGUSTO CABRITA, NO PARQUE DA CIDADE, pela Câmara Municipal do Barreiro. 

  

Cláusula 2ª 

PRAZO 

1. A concessão do direito de ocupação dos espaços comerciais realizar-se-á por um período 

limitado de 5 (cinco) anos. 

2. A renovação do contrato será por períodos de 1 (um) ano, devendo ser requerida pelo 

concessionário com a antecedência mínima de 6 (seis) meses sobre a data da eventual 

renovação, até um período máximo de 3 (três) anos. 

3. Não obstante o disposto no número anterior e caso o interesse público assim o aconselhe, a 

Câmara Municipal do Barreiro poderá deliberar a não renovação do contrato de concessão do 

direito de ocupação.  

 

Cláusula 3ª 

SIGILO 

O adjudicatário garantirá o sigilo quanto a informações que os seus Técnicos venham a ter 

conhecimento relacionadas com a actividade da Câmara Municipal do Barreiro. 

 

Cláusula 4ª 

CASOS FORTUITOS, OU DE FORÇA MAIOR 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, 

designadamente greves ou outros conflitos colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as 

obrigações assumidas no contrato. 
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2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais 

situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 

 

Cláusula 5ª 

FORO COMPETENTE 

Para todas as questões emergentes do contrato, será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Almada. 

 

Cláusula 6ª 

PREVALÊNCIA 

1. As normas constantes do CCP relativas às fases de formação e de execução do contrato 

prevalecem sobre quaisquer disposições das peças do procedimento com elas desconformes. 

2. Fazem sempre parte integrante do contrato, independentemente da sua redução a escrito: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelo 

concorrente, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pela 

Câmara Municipal do Barreiro; 

b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a prevalência é 

determinada pela ordem pela qual são indicados nesse número. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior e o clausulado 

do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com 

o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 

101.º do CCP. 
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Cláusula 7ª 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em tudo o omisso, no presente Caderno de Encargos, observar-se-á o disposto no Código dos 

Contratos Públicos (CCP), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

alterado pela Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de 

Outubro, pela Lei nº 3/2010, de 27 de Abril, pelo Decreto-Lei nº 131/2010, de 14 de 

Dezembro, pela Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 

de Julho, no Código do Procedimento Administrativo e em demais legislação aplicável. 
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PARTE II 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 

Cláusula 1ª 

CARATERÍSTICAS DA CONCESSÃO 

 

1. CAFETARIA COM ESPLANADA: 

1.1. O espaço a concessionar situa-se no Parque da Cidade, junto ao lago artificial do Parque e 

é constituído por uma construção quadrangular de um piso com cobertura de duas águas que é 

interceptado por outro edifício circular onde se localizam as instalações sanitárias públicas de 

acesso independente e é composto por: 

1.1.1. Área de esplanada com aproximadamente 210 m2; 

1.1.2. A cafetaria propriamente dita compõe-se de: 

 

Instalações Áreas 

(m2) 

Área das mesas (14 mesas para cerca de 50 pessoas) 65,5 

Zona de serviço (confecção + balcão) 22,0 

Cozinha 7,5 

Instalações sanitárias (empregados) 1,8 

Arrumos/dispensa para alimentos 1,2 

Arrumos/botijas de gás 2,0 

Arrumos/caixotes do lixo 3,9 

Total da Área 103,9 

 

2. BAR DO AUDITÓRIO MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA: 

2.1. O Bar do Auditório Municipal Augusto Cabrita tem uma área de 36,00 m2 de utilização 

do Bar e inclui um espaço para arrumos que permite o funcionamento normal e redes 

interiores de água esgotos e electricidade e ainda uma área de 12,25 m2 de utilização da 

esplanada interior. 

2.2. As instalações são disponibilizadas com os equipamentos básicos necessários à regular 

exploração da cafeteria com esplanada e do bar do AMAC pelo que o concessionário terá 



 

Página 6 de 17 

 

apenas de assegurar a aquisição dos produtos e outros utensílios imprescindíveis ao 

funcionamento e desenvolvimento da sua actividade 

 

Cláusula 2ª 

FINANCIAMENTO 

1. O financiamento da exploração bem como o da aquisição de todo o equipamento e 

apetrechamento necessário à regular e perfeita exploração do estabelecimento, serão por conta 

e responsabilidade do concessionário. 

2. O mobiliário e utensílios afins dependerão sempre de aprovação e autorização prévia da 

Câmara Municipal do Barreiro. 

 

Cláusula 3ª 

INSTALAÇÕES 

1. O concessionário obriga-se a manter as instalações em perfeito estado de higiene, 

conservação e segurança 

2. Para todos os efeitos entende-se que o concessionário se inteirou do estado das instalações, 

não sendo admissíveis reclamações sobre o mesmo. 

3. São da responsabilidade do concessionário todas as obras de conservação, beneficiação, 

modificação ou adaptação das instalações, incluindo as que sejam impostas por Organismos 

oficiais, as quais dependerão sempre de autorização prévia da Câmara Municipal do Barreiro. 

4. Finda a concessão as instalações deverão ser entregues à Câmara Municipal do Barreiro em 

perfeito estado de conservação sem que o concessionário tenha direito a indemnização em 

relação a obras ou benfeitorias eventualmente realizadas. 

 

Cláusula 4ª 

ENCARGOS DIVERSOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS 

Constituem encargos do concessionário as despesas inerentes à escritura pública, a celebrar 

perante o notário privativo da Câmara Municipal do Barreiro, obrigações fiscais, licenças e 

outras despesas devidas ao Estado, ou á Câmara Municipal. 

 

Cláusula 5ª 

SEGURO MULTI-RISCOS 

O concessionário deverá efetuar um seguro multi-riscos e do equipamento a instalar e 

fornecer cópia do mesmo nos serviços do Município. 
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Cláusula 6ª 

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉCTRICA 

Os fornecimentos de água e energia eléctrica serão contratados e por conta do concessionário. 

 

Cláusula 7ª 

CONCESSIONÁRIO 

1. Na falta de estipulação contratual, o concessionário deve manter a sua sede em Portugal e a 

forma de sociedade anónima. 

2. O concessionário deve ter por objecto social exclusivo, ao longo de todo o período de 

duração do contrato, as actividades que se encontram integradas na concessão. 

 

Cláusula 8ª 

OUTRAS ACTIVIDADES 

1. Mediante autorização do concedente, o concessionário pode exercer actividades não 

previstas no contrato desde que complementares ou acessórias das que constituem o objecto 

principal do mesmo, após a adjudicação. 

2. A autorização referida no número anterior pressupõe a apresentação pelo concessionário de 

uma projecção económico-financeira da actividade ou actividades a desenvolver e de uma 

renegociação da renda entre as partes. 

 

Cláusula 9ª 

PARTILHA DE RISCOS 

1. O contrato deve implicar uma significativa e efectiva transferência do risco para o 

concessionário. 

2. O Concessionário deverá providenciar um sistema de segurança das instalações. 

 

Cláusula 10ª 

CEDÊNCIA DE ELEMENTOS AO CONCORRENTE 

1. O concessionário deve disponibilizar, ao concedente, todos os projectos, planos, plantas e 

outros elementos, de qualquer natureza, que se revelem necessários ou úteis ao exercício dos 

direitos ou ao desempenho de funções atribuídas pela lei ou pelo contrato ao concedente. 
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2. O disposto no número anterior é aplicável aos elementos adquiridos ou criados no 

desenvolvimento das actividades concedidas, seja directamente pelo concessionário seja por 

terceiros por aquele subcontratados. 

 

Cláusula 11ª 

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO 

CONCESSIONÁRIO 

1. Salvo quando incompatível ou desnecessário em face da natureza da obra pública ou do 

serviço público concedidos, o contrato pode estabelecer indicadores de acompanhamento e de 

avaliação do desempenho do concessionário, da perspectiva do utilizador e do interesse 

público, bem como procedimentos de cálculo para a sua aferição periódica, designadamente 

no que respeita ao número de utilizadores e seus níveis de satisfação. 

2. 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. 

3. A Câmara Municipal reserva-se o direito de exercer inspecções à exploração e ao estado de 

conservação de estruturas e equipamentos afectos às instalações. 

 

Cláusula 12ª 

OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

1. Constituem obrigações do concessionário: 

a) Cumprir e fazer cumprir as indicações fornecidas pelo Município do Barreiro; 

b) Manter a cafeteria e esplanada do Parque da Cidade em funcionamento, cumprindo um 

horário mínimo obrigatório de seis dias por semana, das onze, às vinte e uma horas, podendo 

este horário ser alargado sete dias por semana, das oito á vinte e quatro horas, sendo que 

qualquer alteração só pode ser efectuada mediante prévia autorização da Câmara Municipal 

do Barreiro. Deverá ainda o concessionário manter a cafeteria e esplanada em funcionamento 

sempre que se realizem eventos promovidos pelo Município, mediante aviso prévio de cinco 

dias úteis; 

O concessionário deve manter o mínimo obrigatório de abertura do bar durante o horário de 

realização de todos os eventos agendados para o AMAC, podendo este horário ser alargado ao 

horário e períodos de funcionamento do AMAC que é das 14:00 às 20:00 horas de Terça-

Feira a Domingo e sempre que este tiver actividades fora deste horário. 

c) Obter e manter em vigor todas as licenças necessárias ao exercício da actividade respectiva; 
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d) Cumprir todas as normas legais em matéria de higiene e saúde pública; 

e) Cumprir todas as normas legais em matéria de saúde, segurança e higiene no trabalho; 

f) Observar todas as recomendações e instruções dos funcionários da Câmara Municipal do 

Barreiro e em serviço no Parque da Cidade; 

g) Não dar à área ocupada uso diverso daquele para o qual a mesma foi cedida; 

h) Não praticar quaisquer actos ou actividades, ainda que no âmbito da actividade 

desenvolvida, que possam prejudicar as instalações do Parque da Cidade e dos seus 

utilizadores; 

Não praticar quaisquer actos ou actividades, ainda que no âmbito da actividade desenvolvida, 

que possam prejudicar as instalações do bar do AMAC e da cafetaria e esplanada, no Parque 

da Cidade e dos seus utilizadores; 

i) Manter a sua área permanentemente asseada e em bom estado de conservação; 

j) Não utilizar, instalar ou depositar dentro da sua área ou nas zonas de acesso e circulação, 

qualquer tipo de maquinaria, equipamento ou mercadoria que, pelo seu peso, tamanho, força, 

natureza ou destino, possa perturbar a tranquilidade, saúde e segurança das instalações do 

Parque da Cidade e dos seus utilizadores; 

l) Depositar todos os resíduos, detritos, embalagens e refugos nos locais para tanto 

determinados pela Câmara Municipal do Barreiro; 

m) Não instalar em qualquer ponto do Parque da Cidade salvo autorização para tanto dada 

pela Câmara Municipal do Barreiro, antenas, televisões, altifalantes, aparelhos de som ou 

quaisquer outros que produzam ruídos para o exterior do espaço; 

n) Não utilizar, no exterior da área ocupada, qualquer sinalética e mobiliário de esplanada, 

sem prévia autorização da Câmara Municipal do Barreiro; 

o) Pagar, nos prazos estipulados, as rendas devidas à Câmara Municipal do Barreiro; 

p) Entregar a área ocupada, findo o contrato de ocupação, em estado de limpeza, higiene e 

conservação que permita a sua imediata ocupação, facultando, logo que tal lhe seja solicitado, 

o acesso ao local para verificação; 

q) Prestar à Câmara Municipal do Barreiro todas as informações que lhe sejam solicitadas 

sobre a sua actividade; 

r) Contratar e manter todos os seguros legalmente exigidos ao exercício da sua actividade; 

s) Indemnizar a Câmara Municipal do Barreiro, operadores ou qualquer terceiro por prejuízos 

que, directamente ou através de qualquer pessoa ou equipamento utilizados no exercício da 

sua actividade ou por causa dela, sejam causados; 
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t) Não ceder, independentemente do título ou forma, nem permitir a utilização por terceiros da 

área ocupada. 

2. Constituem, também, obrigações do concessionário: 

a) Informar o concedente de qualquer circunstância que possa condicionar o normal 

desenvolvimento das actividades concedidas; 

b) Fornecer ao concedente, ou a quem este designar para o efeito, qualquer informação ou 

elaborar relatórios específicos sobre aspectos relacionados com a execução do contrato, desde 

que solicitados por escrito; 

c) Obter todas as licenças, certificações, credenciações e autorizações necessárias ao exercício 

das actividades integradas ou de algum modo relacionadas com o objecto do contrato, salvo 

estipulação contratual em contrário; 

d) Possuir um livro de reclamações, nos termos da lei e proceder de acordo com esta; 

e) Quaisquer outras previstas na lei ou no contrato. 

3. Os fornecimentos de água e de energia eléctrica serão contratados e por conta do 

concessionário. 

4. A situação jurídica do concessionário acha-se definida nas disposições constantes neste 

Caderno de Encargos. 

5. O concessionário obriga-se a pagar uma renda de acordo com o Programa de procedimento, 

pela utilização das instalações,  na qual está incluído o valor referente ao pagamento das 

despesas inerentes a toldos, a suportes publicitários e a ocupação da via pública.  

6. 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. 

7. Após o termo da concessão, as instalações serão de novo disponibilizadas para a Câmara, 

conforme estipulado neste Caderno de Encargos. 

8. O incumprimento das obrigações do concessionário está sujeito às sanções previstas neste 

documento. 

9. São da responsabilidade do Concessionário todas as obras de conservação, beneficiação, 

modificação, ou adaptação das instalações, incluindo as que sejam impostas por Organismos 

oficiais as quais dependem sempre de autorização prévia da Câmara Municipal do Barreiro. 

10. São da responsabilidade do concessionário a boa utilização dos equipamentos instalados, 

bem como a sua conservação e manutenção, assim como a sua reparação ou substituição em 

caso de avaria. 
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11. Estão incluídas, na presente concessão, as taxas que seriam devidas à Câmara Municipal 

do Barreiro referentes às licenças de toldos, de suportes publicitários e de ocupação da via 

pública. 

12. Constituem encargos do concessionário as despesas inerentes ao contrato, obrigações 

fiscais, licenças e outras despesas devidas ao Estado Português, ou à Câmara Municipal do 

Barreiro. 

13. É da responsabilidade do concessionário tratar das licenças necessárias, em face da 

atividade específica a desenvolver, sendo encargos do adjudicatário as taxas devidas à Câmara 

Municipal do Barreiro, conforme definido na Tabela de Taxas do Município, excluindo-se do 

pagamento as que já estão incluídas na renda a pagar. 

14. O concessionário deverá fornecer e instalar, mensalmente, os consumíveis para as casas 

de banho do Parque da Cidade e de apoio á cafetaria e esplanada, nas quantidades anuais 

estimadas de 360 rolos de papel higiénico jumbo +/- 600 gr., de 300 maços de toalhetes 

zigzag 23 cm, para as mãos e de 6 bidões, de 5 litros cada, de sabonete líquido para as mãos.  

O concessionário obriga-se a limpar as casas de banho, de apoio á cafetaria e esplanada, todos 

os fins-de semana. 

15. O concessionário deverá promover a realização de três atividades culturais/desportivas por 

ano sendo esta sujeitas a aprovação prévia pelos Serviços competentes do Município. 

 

Cláusula 13ª 

OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 

Constituem obrigações da Câmara Municipal do Barreiro (concedente): 

a) O fornecimento de água e electricidade às áreas de utilização comum; 

b) Assegurar a segurança de edifício e das instalações comuns do espaço comercial contra 

incêndios, intrusão, roubos, bem como a segurança das pessoas e bens existentes no interior 

do Parque, contratando os seguros adequados para o efeito e durante o horário de 

funcionamento; 

c) Assegurar a atractividade comercial, a divulgação e a promoção do espaço comercial;  

d) Assegurar um atendimento de qualidade aos operadores, compradores e a quaisquer 

utilizadores do espaço comercial; 

e) Sequestrar a concessão; 

f) Resgatar a concessão; 

g) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato. 
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Cláusula 14ª 

SEQUESTRO 

1. Em caso de incumprimento grave pelo concessionário de obrigações contratuais, ou 

estando o mesmo iminente, o concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o 

desenvolvimento das actividades concedidas. 

2. O sequestro pode ter lugar, designadamente, nas seguintes situações: 

a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, total ou parcial, de actividades 

concedidas; 

b) Quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e regular 

desenvolvimento das actividades concedidas ou no estado geral das instalações e 

equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade daquelas actividades ou a 

integridade e segurança de pessoas e bens. 

3. Verificada a ocorrência de uma situação que pode determinar o sequestro da concessão, o 

concedente notifica o concessionário para, no prazo que lhe for razoavelmente fixado, 

cumprir integralmente as suas obrigações e corrigir ou reparar as consequências dos seus 

actos, excepto tratando -se de uma violação não sanável. 

4. Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre o concedente e as entidades 

financiadoras, o direito destas de intervir na concessão nas situações de iminência de 

sequestro, este apenas pode ter lugar depois de o concedente notificar a sua intenção às 

entidades financiadoras. 

5. Em caso de sequestro, o concessionário suporta os encargos do desenvolvimento das 

actividades concedidas, bem como quaisquer despesas extraordinárias necessárias ao 

restabelecimento da normalidade da execução ou exploração da obra pública ou da 

normalidade da exploração do serviço público. 

6. O sequestro mantém-se pelo tempo julgado necessário pelo concedente, com o limite 

máximo de um ano, sendo o concessionário notificado pelo concedente para retomar o 

desenvolvimento das actividades concedidas, na data que lhe for fixada. 

7. Se o concessionário não puder ou se se opuser a retomar o desenvolvimento das actividades 

concedidas ou se, tendo-o feito, continuarem a verificar-se os factos que deram origem ao 

sequestro, o concedente pode resolver o contrato. 
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Cláusula 15ª 

RESGATE 

1. O concedente pode resgatar a concessão, por razões de interesse público, após o decurso do 

prazo fixado no contrato ou, na sua falta, decorrido um terço do prazo de vigência do contrato. 

2. O resgate é notificado ao concessionário no prazo previsto no contrato ou, na sua falta, com 

pelo menos seis meses de antecedência. 

3. Em caso de resgate, o concedente assume automaticamente os direitos e obrigações do 

concessionário directamente relacionados com as actividades concedidas desde que 

constituídos em data anterior à da notificação referida no número anterior. 

4. As obrigações assumidas pelo concessionário após a notificação referida no número 

anterior apenas vinculam o concedente quando este haja autorizado, prévia e expressamente, a 

sua assunção. 

5. Em caso de resgate, o concessionário tem direito a uma indemnização correspondente aos 

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o benefício que 

resulte da antecipação dos ganhos previstos. 

6. A indemnização referida no número anterior é determinada nos termos do contrato ou, 

quando deste não resulte o respectivo montante exacto, nos termos do disposto no n.º 3 do 

artigo 566.º do Código Civil. 

7. O resgate determina a reversão dos bens do concedente afectos à concessão, bem como a 

obrigação de o concessionário entregar àquele os bens abrangidos, nos termos do contrato, 

por cláusula de transferência. 

8. A caução e as garantias prestadas são liberadas um ano após a data do resgate, mediante 

comunicação dirigida pelo concedente aos respectivos depositários ou emitentes. 

9. A Câmara Municipal do Barreiro reserva-se o direito de resgatar a Concessão antes do seu 

termo, sempre que circunstâncias de interesse público o justifiquem, a partir de metade do 

prazo da presente concessão. 

10. 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: 

                                   -n 

PR = (RO x n) x (1 + i) 

Em que: 

PR = Preço do Resgate 
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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 anos 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. 

 

Cláusula 16ª 

TRANSMISSÃO DA CONCESSÃO 

1. 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. 

2. Em casos devidamente fundamentados poderá a Câmara Municipal autorizar a transmissão. 

 

Cláusula 17ª 

RESOLUÇÃO PELO CONCEDENTE 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos e 

do direito de indemnização nos termos gerais, o concedente só pode resolver o contrato 

quando se verifique: 

a) Desvio do objecto da concessão; 

b) Cessação ou suspensão, total ou parcial, pelo concessionário da execução ou exploração de 

obras públicas ou da gestão do serviço público, sem que tenham sido tomadas medidas 

adequadas à remoção da respectiva causa; 

c) Recusa ou impossibilidade do concessionário em retomar a concessão na sequência de 

sequestro; 

d) Repetição, após a retoma da concessão, das situações que motivaram o sequestro; 

e) Ocorrência de deficiência grave na organização e desenvolvimento pelo concessionário das 

actividades concedidas, em termos que possam comprometer a sua continuidade ou 

regularidade nas condições exigidas pela lei e pelo contrato; 

f) Obstrução ao sequestro; 

g) Sequestro da concessão pelo prazo máximo permitido pela lei ou pelo contrato. 

2. Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre o concedente e as entidades 

financiadoras, o direito destas de intervir na concessão nas situações de iminência de 

resolução da concessão pelo concedente, esta apenas pode ter lugar depois de o concedente 

notificar a sua intenção às entidades financiadoras. 
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3. A resolução do contrato determina, além dos efeitos previstos no contrato, a reversão dos 

bens do concedente e a obrigação de o concessionário entregar àquele, no prazo que lhe seja 

fixado na notificação a que se refere o número anterior, os bens afectos à concessão 

abrangidos por eventual cláusula de transferência. 

4. A Concessão extinguir-se-á, ainda, com a ocorrência dos seguintes eventos: 

a) Com o fim do prazo da concessão, salvo se houver a renovação do mesmo. 

b) Se o concessionário utilizar as instalações para fins diferentes do autorizado pela Câmara 

Municipal. 

c) Se o Concessionário não usar da necessária diligência e cuidado na conservação das 

instalações. 

d) Se o concessionário estiver em falta por dois ou mais meses quanto ao pagamento da renda, 

ainda que o seu valor tenha sido retirado do depósito de garantia. 

e) Se o Concessionário não reconstituir o depósito no prazo de 10 dias, após a comunicação 

da Câmara Municipal, sempre que dele haja sido levantada qualquer quantia. 

f) Se o Concessionário não cumprir quaisquer das cláusulas fixadas nas condições do contrato 

de Concessão. 

5. A concessão termina no fim do prazo da concessão. 

6. 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, é claro, as deficiências ou deteriorações resultantes do uso normal. 

7. O concessionário poderá denunciar o contrato, para o termo do prazo inicial, ou das 

respetivas renovações, com a antecedência mínima de 6 (seis) meses. 

 

Cláusula 18ª 

RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

1. O concedente responde por danos causados pelo concessionário a terceiros no 

desenvolvimento das actividades concedidas por facto que ao primeiro seja imputável. 

2. O concedente responde ainda por facto que não lhe seja imputável, mas neste caso só 

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

de excutidos os bens do património do concessionário. 
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Cláusula 19ª 

EFEITOS DA EXTINÇÃO DO CONTRATO NO TERMO PREVISTO 

1. No termo do contrato, não são oponíveis ao concedente os contratos celebrados pelo 

concessionário com terceiros para efeitos do desenvolvimento das actividades concedidas, 

sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 417.º do CCP, os direitos de propriedade 

intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os fins específicos das actividades 

integradas na concessão, bem como os projectos, planos, plantas, documentos e outros 

elementos referidos no mesmo artigo, são transmitidos gratuitamente e em regime de 

exclusividade ao concedente no termo do prazo de vigência do contrato, cabendo ao 

concessionário adoptar todas as medidas para o efeito necessárias. 

3. No termo da concessão, revertem gratuitamente para o concedente todos os seus bens que 

integram o estabelecimento da concessão, obrigando -se o concessionário a entregá -los em 

bom estado de conservação e funcionamento, sem prejuízo do normal desgaste resultante do 

seu uso para efeitos de execução do contrato. 

4. No caso de o contrato prever a transferência, gratuita ou onerosa, para o concedente de bens 

do concessionário afectos à concessão, este é obrigado, no termo do prazo de vigência do 

contrato, a entregá -los livres de quaisquer ónus ou encargos, nos termos referidos na parte 

final do número anterior. 

 

Cláusula 20ª 

PRINCÍPIOS GERAIS DA CONCESSÃO 

Na exploração de uma actividade de serviço público, o concessionário está sujeito aos 

seguintes princípios: 

a) Continuidade e regularidade; 

b) Igualdade; 

c) Adaptação às necessidades. 
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Cláusula 21ª 

CONTRATOS AFINS 

1. Os princípios do serviço público referidos no artigo anterior, bem como o regime definido 

no presente Caderno de Encargos, são aplicáveis, com as necessárias adaptações, a contratos 

afins do contrato de concessão de serviços públicos. 

2. As dúvidas surgidas na aplicação destas Normas, bem como do respectivo Contrato serão 

resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal do Barreiro. 

 

 

A Vereadora com competência delegada, 

 

 

 

Sónia Oliveira Lobo 

 

 


