
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

ADITAMENTO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE UM

EDIFÍCIO DESTINADO À INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UMA

CAFETARIA/BAR E ESPLANADA SITO NA QUINTA DA VILA BEATRIZ EM

ERMESINDE

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e catorze, nesta cidade de Valongo e Edifício dos

Paços do Concelho, perante mim, Ana Maria Moura dos Santos, Chefe de Divisão de Finanças e

Recursos Humanos, nomeada Oficial Público pelo despacho 26/GAP/2013, de 9 de dezembro,

do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valongo, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro,

compareceram como outorgantes:—

PRIMEIRO - Município de Valongo, pessoa coletiva número 501.138.960, representado no

ato pelo Eng° José Augusto Sobral Pires de cuja Câmara Municipal é Vice-Presidente.--

SEGUNDO - Ricardo Edgar Curado de Freitas, solteiro, natural da freguesia de Massarelos, da

Cidade do Porto, residente na Rua D. António Ferreira Gomes número oitenta e oito, primeiro

direito frente, em Ermesinde, portador do Cartão de Cidadão número 11924278, válido até

11.11.2018, contribuinte fiscal número 229 621 449.em representação da sociedade Freitas e

Garcez, Lda, pessoa coletiva número 509.037.380.

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

outorgante pela apresentação do respectivo Cartão de Cidadão. 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 15 de

maio de 2014 foi autorizado ao segundo outorgante, o aditamento ao contrato de concessão da

utilização de um imóvel destinado à instalação e exploração de cafetaria/ snack-bar e esplanada,

sito na quinta da Vila Beatriz, em Ermesinde, conforme cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

l. Pelo presente aditamento, o Concedente autoriza a Concessionária a executar as obras nas partes

estruturais do imóvel identificado no primeiro considerando, conforme requerido pela

Concessionária, e de acordo com a respetiva memória descritiva, projecto e cronograma

apresentados, obras que deverão estar concluídas até ao dia 31 de julho de 2014.
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A permissão prevista no número anterior fica condicionada à obtenção da respectiva autorização

administrativa para a realização da operação urbanística a apresentar pela Concessionária nos

serviços competentes da Concedente.

Cláusula Segunda

1. O Concedente comparticipará no custo da parte das obras de conservação e manutenção que

seriam da sua responsabilidade, como proprietário do edifício, a executar pela Concessionária,

até ao montante máximo de €14.000,00, nos termos dos números seguintes.

2. A comparticipação consubstanciar-se-á na redução de €500,00 (quinhentos euros) no valor

mensal da renda em vigor, durante 28 meses, com início na renda do mês seguinte ao da

conclusão das obras, fixando-se em € 496, 94 (quatrocentos e noventa e seis euros e noventa e

quatro cêntimos) o valor da renda a ser paga durante os restantes meses até final do ano de 2014.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a atualização do valor das rendas anuais

continuará a reger-se pelo disposto nas Cláusulas Oitava e Nona do Contrato de Concessão e nos

termos do n.° 2 do art.° 24.° do Regime do Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei n.° 6/2006,

de 27 de fevereiro.

Cláusula Terceira

1. A redução prevista na cláusula anterior operará mediante a verificação de dois requisitos

cumulativos: (1) a execução efetiva das obras propostas, de acordo com o cronograma de prazo

aprovado e (2) a apresentação das faturas comprovativas das mesmas até perfazer o valor de € 14

000,00 (catorze mil euros).

2. Caso o cronograma de prazo da execução das obras previstas executar não seja cumprido pelo

Concessionário, ou a execução das obras seja suspensa por razões imputáveis aquele, o

Concedente poderá suspender a redução do valor de renda prevista na cláusula anterior.

3. Para efeitos do número anterior, o Concedente notificará por escrito o Concessionário,

concedendo-lhe prazo de 10 (dez) dias para apresentar novo cronograma de prazo e/ou para

retomar a execução dos trabalhos.

4. Se o Concessionário não apresentar o novo cronograma de trabalhos ou este não for aprovado

pelo Concedente, ou se aquele não retomar naquele prazo a execução dos trabalhos, o

Concedente suspenderá de imediato a redução do valor da renda.
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Cláusula Quarta

Concluída a compensação do referido montante de comparticipação, ou suspensa a sua aplicação

nos termos da cláusula anterior, o valor mensal da renda será reposto no montante inicialmente

em vigor, no primeiro mês seguinte, atualizado de acordo com os índices legais em vigor.

Cláusula Quinta

Todas as benfeitorias realizadas pelo Concessionário passam a integrar o imóvel e,

consequentemente, o património da Concedente, e não darão lugar a qualquer indemnização à

Concessionária no final do contrato.

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

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

mantendo-se todas as obrigações constantes do contrato de concessão já celebrado..

Assim o disseram e outorgaram.

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

outorgantes.

O Primeiro outorgante:
—•—__

O Segundo outorgante:

O Oficial Público:


