
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS -CATE G ORA AMBIENTE

CONTRATO DE CONCESSÃO DA UTILIZAÇÃO DO ^ESPAÇO RELATIVO À CASA

DA PORTAGEM SOBRE O RIO FERREIRA, PARA EXPLORAÇÃO DE UM BAR

Ao dia um do mês de outubro de dois mil e doze, nesta cidade de Valongo e Edifício

dos Paços do Município, perante mim, Helena Justa Ferreira Moreira de Oliveira,

Diretora do Departamento de Administração Geral e Modernização Administrativa,

nomeada Oficial Público pelo despacho 27/GP/2012 do Exmo. Senhor Presidente da

Câmara Municipal de Valongo, datado de 24 de julho, compareceram como

outorgantes:

PRIMEIRO — Município de Valongo, pessoa coletiva número quinhentos e um

milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e sessenta, representado no ato por Dr.

João Paulo Rodrigues Baltazar de cuja Câmara Municipal é Presidente. •-•

SEGUNDOS - José Manuel Moreira da Rocha, casado, natural da freguesia de

Campo, concelho de Valongo, residente na rua das Póvoas, 150, Campo Valongo,

portador do Bilhete de Identidade número 9188509, emitido pelos Seryiços de

Identificação do Porto, em 17 de dezembro de 2004, contribuinte fiscal número

183.471.806.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por conhecimento pessoal e a do

segundo outorgante pela apresentação do respetivo Bilhete de Identidade. Do meu

conhecimento pessoal são também a qualidade do primeiro outorgante, bem como os

poderes que legitimam a sua intervenção neste ato. —

E, pelo primeiro outorgante foi dito: - Que por deliberação de Câmara realizada no dia

30 de agosto do corrente ano foi adjudicada ao segundo outorgante, precedendo de

concurso público, a Concessão da utilização do espaço relativo à Casa da Portagem

sobre o Rio Ferreira, para exploração de um bar, nas seguintes condições:

Primeira — A Casa da Portagem sobre o Rio Ferreira, na freguesia de Campo, destina-

se à instalação e exploração de um bar.

Segunda — A exploração do referido imóvel será concedida pelo período de 5 anos, com

início na data da assinatura do respetivo contrato.
l
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Terceira - As instalações serão entregues ao concessionário no estado ern que se

encontram.

O concessionário poderá proceder, a expensas suas, a obras de adaptação e decoração,

que entenda necessárias a uma eficiente exploração do bar. As obras só podem ser

realizadas depois de autorizadas pelo Município de Valongo, mediante a apresentação -

do respetivos projetos.-

O concessionário da exploração das instalações fica obrigado a executar nas mesmas

todas as obras de conservação corrente e entregá-las ao Município, no fim do prazo da

concessão, em bom estado de conservação e com todas as benfeitorias nelas realizadas,

sem direito a qualquer indemnização.

Quarta — O apetrechamento necessário à utilização e exploração do bar (máquinas,

móveis, utensílios) será da responsabilidade do concessionário.

Findo o prazo de concessão, o concessionário poderá retirar o equipamento referido

anteriormente, devendo proceder à reparação do imóvel a expensas suas, de modo

entregá-lo em bom estado de conservação.

Quinta — O concessionário da utilização fica expressamente proibido de ceder a sua

posição contratual a terceiros, a qualquer título, bem como de mudar o respetivo ramo

de atividade, de trespassar ou ceder o bar à exploração, exceto se para tal obtiver

consentimento escrito do Município.

Sexta — São da responsabilidade do concessionário:

a) O pagamento do consumo de energia eléctrica e água, bem como a requisição dos
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b) O seguro do edifício;— —

c) A vigilância das instalações; —

d) A limpeza das instalações, incluindo os sanitários que se destinam à utilização dos

frequentadores do bar, bem como dos frequentadores do parque de lazer;

e) O pagamento de todas as taxas, licenças e impostos e outros encargos que forem

devidos.

Sétima — Pela utilização do referido espaço é devida uma importância mensal, cujo

montante será de 305,006 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a pagar até ao dia 8
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do mês a que respeita. A mora no pagamento de qualquer prestação, implica uma

penalização de 20%, calculada sobre ó valor em causa. —

Oitava— A mensalidade referida no ponto anterior será atualizada anualmente.

A atualizaçao terá por base o coeficiente que vier a ser estabelecido pelo aviso referido

nos termos do n° l do artigo 24°, da Lei n° 6/2006, de 27 de Fevereiro, do Regime de

Arrendamento Urbano.

A falta de pagamento de duas mensalidades seguidas ou interpoladas implica a

resolução do contrato por decisão unilateral do Município.

Nona — O concessionário obriga-se a abrir o bar ao público no prazo de 20 dias a contar

da data da assinatura do contrato de concessão e cumprir o horário de funcionamento

para esta categoria de estabelecimentos.

O concessionário obriga-se a prestar um serviço de qualidade, bem como garantir a

manutenção da ordem, sob pena de, não o fazendo, o Município proceder

unilateralmente à resolução do contrato e aposse administrativa das instalações.

Décima — O Município reserva-se o direito de mandar fiscalizar a qualquer momento as

instalações e suas condições sanitárias, bem como o nível do serviço nelas prestado, de

modo a verificar se estão a ser cumpridas as cláusulas contratuais.

Verificando-se infração grave apreciada e reconhecida pela Câmara Municipal, poderá o

Município resolver unilateralmente o contrato, sem direito a qualquer indemnização por

parte do concessionário, e tomar posse administrativa das instalações e respetivas

benfeitorias. — ——7

Bécima-Primeira — Para garantia do cumprimento do presente contrato e a título de

caução, o concessionário apresentou a guia de depósito efectuada na Caixa Geral de

Depósitos de Valongo, à ordem da Câmara Municipal de Valongo, em 18 de setembro

do ano em curso, no valor de € 750,306 (Setecentos e cinquenta euros e trinta

cêntimos).--

Pelo segundo outorgante foi dito, que na qualidade em que outorga, aceita o presente

contrato nos seus precisos termos, obrigando-se assim as partes ao seu integral

cumprimento.

Assim o disseram e outorgaram. —
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Verifiquei pela apresentação do respectivo documento, que o concessionário se encontra

colectado emIRS. —-—

Este contrato foi elaborado em duplicado e assinado, sendo um exemplar para cada um

dos outorgantes.-

O Primeiro outorgante:
vXÇjoato Paulo Rodrigues Baltazar, Presidente da Câmara Municipal de Valongo)

V-J
O Segundo outorgante:

O Oficial Público:

(José Manuel Moreira da Rocha,B.I. n°9188509 )

(Helena Justa Ferreira Moreira de Oliveira)


