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CONTRATO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE UM EDIFÍCIO

DESTINADO À INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE CAFETARIA E

ESPLANADA SITO NA SERRA DE SANTA JUSTA, JUNTO À CAPELA

Aos onze dias do mês de Maio do ano de dois mil e nove, nesta Cidade de Valongo e

Edifício dos Paços do Concelho, compareceram como outorgantes:—

PRIMEIRO - Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo, casado, licenciado em

medicina, natural da freguesia de Santo Ildefonso, da cidade do Porto, residente na

Praceta Professor Egas Moniz, número dezasseis, segundo esquerdo, da cidade de Porto,

que outorga em representação do Município de Valongo, pessoa colectiva número

quinhentos e um milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e sessenta, de cuja

Câmara Municipal é Presidente.

SEGUNDOS - António Augusto Monteiro Fernandes, casado, natural da freguesia'de

Paranhos, concelho do Porto, residente na rua Gonçalo Velho, número 21, 2° direito, em

Valongo, portador do bilhete de identidade número 7403813, emitido pelos Serviços de

Identificação Civil do Porto, em 14 de Julho de 2004, contribuinte fiscal número 179

675 613 e André Filipe Carvalho Pereira, solteiro, natural da freguesia.de Paranhos,

concelho do Porto, residente na Avenida Dr. Fernando Melo, número 80, habitação 121,

em Valongo, portador do bilhete de identidade número 12161097, emitido pelos

Serviços de Identificação Civil do Porto, em 19 de Março de 2004, contribuinte fiscal

número 229 358 888, que outorgam em representação da firma "Melhores Momentos —

Bar, Lda.", com sede na rua Pinheiro Manso, número 8, freguesia de Gandra, concelho

de Paredes, com o capital social de cinco mil euros (€5.000,00) pesspa colectiva número

508 201 403, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Paredes sob o
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número 508201403, conforme poderes que lhes são conferidos pela' Certidão da

Conservatória do Registo Comercial, que conferi.

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

segundos outorgantes pela apresentação dos respectivos bilhetes de identidade. Do meu

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

poderes que legitimam a sua intervenção neste acto.

E, pelo primeiro outorgante foi dito: - Que por seu despacho, datado de 09 de Janeiro de

2009, autorizou aos segundos outorgantes, precedendo de concurso público, a

"Concessão de utilização de um edifício destinado à instalação e exploração de cafetaria

e esplanada sito na Serra de Santa Justa, junto à capela", nas seguintes condições:

PRIMEIRA - A Câmara Municipal é proprietária e legítima possuidora de um edifício,

e uma área circundante com aproximadamente 110m2, sito na Serra de Santa Justa,

junto à Capela, em Valongo, que pretende conceder para instalação e exploração de um

estabelecimento de cafetaria e esplanada anexa.

SEGUNDA — A exploração da referida cafetaria e esplanada será concedida pelo

período de 5 anos, com início na data da assinatura do respectivo contrato, que deverá

ter lugar no prazo de 10 dias a contar da data da comunicação da adjudicação.

O período de concessão pode ser renovado por um período de mais cinco anos, se não

for denunciado por qualquer das partes, com antecedência mínima de 60 dias. '

TERCEIRA - O período de abertura ao público do estabelecimento será de Janeiro a

Dezembro no horário de funcionamento das 12horas às 2horas.-

QUARTA - As instalações serão entregues ao concessionário no estado em que se

encontram.

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

que entenda necessárias a uma eficiente exploração da cafetaria e esplanada. As obras
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só podem ser realizadas depois de autorizadas pela Câmara Municipal' de Valongo,

mediante a apresentação do respectivo projecto. ~

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

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

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

sem direito a qualquer indemnização. —

QUINTA — O apetrechamento necessário à utilização e exploração da cafetaria e

esplanada (máquinas, móveis, utensílios) será da responsabilidade do concessionário.—

Findo o prazo de concessão, o concessionário poderá retirar o equipamento referido no

ponto anterior, desde que a remoção não cause prejuízo ao edifício.

SEXTA - O concessionário da utilização fica expressamente proibido de ceder a sua

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

de actividade, dç. trespassar ou ceder a cafetaria e esplanada à exploração, excepto se

para tal obtiver consentimento escrito do Município.

SÉTIMA — São da responsabilidade do concessionário:-

a) O consumo de energia eléctrica e água, bem como a requisição ou alteração dos
f

respectivos contadores;

b) A vigilância das instalações, bem como dos sanitários públicos;—

c) Abertura e encerramento dos sanitários disponíveis a todos os visitantes da Serra de

Santa Justa;——— ——

d) Limpeza das instalações, incluindo os sanitários e a reposição dos consumáveis

nesses j~"~"" ~*~" ~ '~~ ~ ' *

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

devidos pela exploração;
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f) Informar o concedente de qualquer circunstância que possa condicionar o normal

desenvolvimento das actividades desenvolvidas.

OITAVA - A título de arrematação do direito da utilização do estabelecimento é devida

a importância de € 2.000,00 (dois mil euros) acrescida de IVA à taxa legal em vigor, a

ser paga de uma só vez, no prazo de seis dias a contar da data da notificação da

adjudicação, sob pena de, não o fazendo, esta se considerar anulada.

NONA — Pela utilização do referido espaço é devida uma importância mensal de €

125,00 (cento e vinte e cinco euros), a pagar até ao dia l do mês a que respeita. O

pagamento efectuado após oito dias do prazo estabelecido implica uma indemnização

igual a 50% do valor da renda.

DÉCIMA - A mensalidade referida no ponto anterior será actualizada anualmente.

A actualização terá por base o coeficiente que vier a ser estabelecido por aviso nos

termos do n° 2 do artigo 24°, do Regime de Arrendamento Urbano aprovado pela Lei n°

6/2006, de 27 de Fevereiro, aplicável por analogia.

A falta de pagamento de duas mensalidades seguidas implica a resolução do contrato

por decisão unilateral da Câmara Municipal.

DECIMA-PRIMEIRA — O concessionário obriga-se a abrir a cafetaria e esplanada ao

público no prazo de 20 dias a contar da data da assinatura do contrato de concessão.

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

manutenção da ordem e a não permitir a sua frequência por clientes portadores de

manifestos sintomas de embriaguez ou tóxico-dependência, sob pena de, não o fazendo,

a Câmara proceder unilateralmente à resolução do contrato e à posse administrativa das

instalações.
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DECIMA-SEGUNDA - A Câmara 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 infracção grave apreciada e reconhecida pela Câmara, poderá esta

resolver unilateralmente o contrato sem direito a qualquer indemnização por parte do

concessionário e tomar posse administrativa das instalações e respectivas benfeitorias.—

DÉCIMA-TERCEIRA - 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 20 de Janeiro do

ano em curso, no valor de€ 125,00 (cento e vinte e cinco euros).

Pelos segundos outorgantes foi dito, que na qualidade em que outorgam, aceitam o

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

cumprimento. :

Assim o disseram e outorgaram. — — —

Verifiquei pela apresentação do respectivo documento, que o concessionário se encontra

colectado em IRC.— — '-.

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

dos outorgantes.

O Primeiro outorgante:

Os Segundos outorgantes:


