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ESCRITUBA DO COO'rRA'l'ODE CONCESSÃO DO SERVIço PÚBLICO DE

EXPLORAÇÃO DE INsTALAÇÕEs DA :t.O.m N. o 23 DO MERCADO1. o DE

MAIO, NA FREGUESIA E cafCELBO DO BARREIRO,. ADJUDICADO À

no Barreira, outorgando na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal do Barreira e em representação do ~CiPIO DO BARRE~,



·Freguesia Mártires, do Concelho de Lisboa, com domicílio

profissional na sede da Firma abaixo identificada, portador do

Bilhete de Identidade Número 10570596, emitido em 11-10-2006 pelos

Serviços de Identificação Civil de Lisboa, os quais outorgam nas

qualidades de Sócios-Gerentes e em representação da Sociedade

~PROFONDADGE, LDA.", com sede na Rua Rua Calouste Gulbenkian, N.o

59 - 1.° Andar Direito, Alto do Seixalinho 2830-044 Barreiro, com

o capital social de 5.000,00 Euros, matriculada na Conservatória

do Registo Comercial do Barreiro sob o Número de Matrícula

correspondente ao mesmo Número de Identificação de Pessoa

Colectiva 508 780 381.--------------------------------------------

---Verifiquei a identidade do primeiro outorgante, a qualidade de

que se arroga e os poderes que legitimam a sua intervenção neste

acto por serem do meu conhecimento pessoal e a identidade dos

segundos outorgantes pela exibição dos respectivos Bilhetes de

Identidade acima referidos.---------------------------------------

---A qualidade e suficiência de poderes dos segundos outorgantes

foram por mim verificados através de Certidão Permanente

actualizada, referente à Matrícula Comercial da mencinacla

sociedade.--------------------------------------------------------
---E pe10 Primeiro Outorgant:e, na referida qua1idade foi

dec1arado:--------------------------------------------------------
---CLÁUSULA PRIMEIRA.:- Que, o MUNICÍPIO DO BARREIRa adiante também

designado por Concedente, é legítimo possuidor do Edifício e

respectivas Instalações do Mercado 1.° de Maio, sito na Avenida



Alfredo do da Silva, da Freguesia e Concelho do Barreiro.---------

---CLÁO~ ~:- Que, nos termos do seu Despacho N.o 223/06



·Procedimento, Caderno de Encargos e na respectiva PrC?posta dos

Segundos Outorgantes, cujos documentos se dão por inteiramente

reproduzidos neste Contrato e dele fazem parte integrante.--------
---E pelo Primeiro e Begundos Outorgantes nas respectivas

qualidades foi declarado que a presente escri tura do contrato de

concessão é celebrada nas condições exaradas nas cláusulas

seguintes:--------------------------------------------------------
---CLÁUSULA ~:- O objecto da concessão do serviço público de

exploração do estabelecimento acima mencionado nas Cláusulas

Terceira e Quarta, consiste no exercicio da actividade ele

Restauração e Esplanada, incluindo Mercado do Chá, cujas

instalações não podem ser utilizadas para fins diferentes.--------
---CLÁUSULA ~:- O espaço concessionado correspondente à

referida Loja N.o 23 tem a área de 59,60 metros quadrados.--------

---CLÁUSULA SÉTIMA: - Considera-se afecta à exploração uma área

para Esplanada, a qual será definida entre o Concedente e a

Concessionária, cuja ocupação se regerá automàticamente pelas

condições da presente escritura, e através do previsto %lO

Regulamento Municipal de Ocupação de Via Pública.-----------------

---CLÁUSULA OITAVA: - A Concessionária poderá utilizar na

mencionada Esplanada, a configuração que julgar mais apropria da

dentro do limite da respectiva área, tendo em conta a

periodicidade sazonal ao longo do ano, sendo-lhe aplicada a ta.xa

cor~espondente à área ocupada.-------------------------------------

---CLÁUSULA NONA:- A Concessionária assume a obrigatoriedade de
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atmosférico não o permitir.---------------------------------------
---CLiuSU1A DÉCIMA:- O financiamento da exploração, bem como o da

Câmara Municipal do Barreiro.-------------------------------------
---CLiuSU1A DÉCIMA PR.IMI!:IRA: - 1.- Este contrato de concessão de

n.O 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo

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



·venha a justificar-se.--------------------------------------------

---CLÁUSULADÉC~ SEGUNDA:- Decorrido o prazo inicial de validade

da concessão estabelecido no número 1 da cláusula anterior, o

Concedente, através de Deliberação da Câmara Municipal do Barreiro

poderá renovar a concessão por periodos de 5 (cinco) anos, desde

que tal seja requerido pela Concessionária com uma antecedênci..a

mínima de um ano sobre a data do seu termo inicial do período de

duração ou de qualquer uma das suas renovações, por carta

registada com aviso de recepção.----------~-----------------------

---CLÁUSULA DÉC~ TERCEIBA:- No caso da Câmara Municipal do

Barreiro deliberar renovar a concessão poderá ser revisto o preÇo

da ocupação e impostas outras condições se tal for conveniente

para os interesses do Município.----------------------------------

---CLÁD~ DÉC~ ~:- A Concessionária obriga-se a não ced~r

a exploração a terceiros, seja a que título fôr, sob pena de

imediata rescisão sem direito a qualquer indemnização: ------------
---CLÁUSULA DÉC~ QUINTA: - Em casos devidamente fundamentadOs

poderá o Concedente por deliberação da Câmara Municipal autor~z.ar

a transmissão, podendo no entanto rever as condições de

exploração.--------------------------------------------------------
---CLÁUSULADÉC~ ~:- A Concessionária, obriga-se a manter ~s

instalações em perfeito estado de higiene, conservação e

segurança.---------------------------------------------------------

---CLÁUSULADÉC~ SÉT~:- Para todos os efeitos, entende-se qeue

a Concessionária se inteirou do estado das instalações, não se~do



Municipal do Barreiro.--------------------------------------------
---CLÁUSULA DÉC~ NONA:- Findo o Contrato de Concessão, a

tal lhe seja solicitado, o acesso ao local para verificação.------
---CLÁUSULA ~GÉS~:-Constituem encargos dos segundos outorgantes

responsabilidade e por conta da Concessionária.-------------------

---CLÁUSULA V7GÉS~ TERCErRA:- l.-Pela presente concessão, é3



da concessão a renda mensal de 1.300,00 Euros, acrescida do

imposto sobre o valor acrescentado que for devido à taxa legal

(IVA), a qual será actualizada automaticamente pela Concessionár~a

em cada ano, por aplicação dos coeficientes de actualização

fixados anualmente para os arrendamentos para fins não

habitacionais.----------------------------------------------------

---2.-A Concessionária presta Caução de valor igual a três vezes o

montante da renda mensal actualizada, nos termos do número 13.3.

do Programa de Procedimento.--------------------------------------

---CLiu8tJLA VIGÉSIMA QUARTA: - 1.- A Concessionária efectuará 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.-----------------------------------------------

---2.- A primeira renda da concessão acrescida de IVA à taxa legé31

é devida a partir do primeiro dia do mês de Abril do ano dois m.:il

e onze, tendo em conta o período de isenção do pagamento da rencia

por um período de 12 meses, nos termos do N. o 6) da proposta. N _ o

229/ 2009 aprovada em reunião da Câmara Municipal do BarreirO,

através da respectiva Deliberação N.o 644/09, de 04-11-2009.-------
---CLiu8tJLA VIGÉSIMA QOIN'1'A:- Na falta de pagamento nos prazOs

fixados na cláusula anterior, a concessionária pagará, além da

importância mensal devida, mais cinquenta por cento do montante da

mesma, a título de indemnização.-----------------------------------

---CLiu8tJLA VIGÉSIMA SEXTA: - O Concedente reserva o direito de
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através do Serviço de Fiscalização do Município do Barreiro.------
---CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: - A Concessionária fica responsável

que realizar sem licença prévia do Concedente.--------------------
---CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: - A presente Concessão poderá



sido efectuados, no âmbito do presente contrato.------------------
---CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA:- 1.- No caso de incumprimento das

---CLÁUSULA TRIGÉSIMA PlUME:mA: - 1.- No caso de resgate este
opera-se nos termos do artigo 422.odo referido Código de Contratos

imputáveis a culpa dolosa ou negligente da Concessionária, a
indemnização por resgate mencionada no n. o 5 e 6 do artigo 422 _ °

da seguinte fórmula:----------------------------------------------
. -n---PR = (RO x n) x (1 + i) , em que:---------------------------
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legislação aplicável.---------------------------------------------
---CLÁUSULA T.RXGÉS~ T.ERCE~:-Para eventuais litígios emergentes

---E finalmente pel.os outorqantes nas respectivas qua1idades foi

ainda declarado que estão de acordo e aceitam o presente contrat:o

Jl
B~ ---d)-Fotocépia da Certidão do Serviço de Finanças respectiv-o
ai
2o
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