
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM

QUIOSQUE, SITO NA PRAÇA 1° DE MAIO, EM ERMESINDE.

Aos 03 dias do mês de fevereiro 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 por Dr. José Manuel Pereira Ribeiro de cuja Câmara Municipal é

Presidente. —— ——-— —

SEGUNDO — Casa do Povo de Ermesinde, pessoa coletiva número 501.240.470, com

sede na Praça 1° de Maio, n° 15, freguesia de Ermesinde e concelho de Valongo,

representado por António Fernando Vasques, portador do cartão de Cidadão número

03717017, contribuinte fiscal número 148565972, Joaquim Jerónimo Pereira, portador

do cartão de Cidadão número 03090637, contribuinte fiscal número 134743024 e

Celeste de Jesus Patrício Gouveia da Rocha , bilhete de identidade número 03155967,

contribuinte fiscal númerol 14895899, todos com residência profissional, na Praça 1° de

Maio, n° 15, freguesia de Ermesinde e concelho de Valongo, na qualidade de

representantes legais, os quais têm poderes para outorgar o presente contrato, conforme

documentos junto ao processo. —

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

22 de janeiro de 2014 foi adjudicado ao segundo outorgante, precedendo de concurso

público, a Concessão do direito de ocupação e exploração de um Quiosque, sito na

Praça 1° de Maio, Ermesinde, nas seguintes condições:-- ——

Primeira — O direito de ocupação e exploração do quiosque, com a área 3,60 m2 é

atribuído por concessão pelo prazo de dez anos, à segunda outorgante.

Segunda - No quiosque, poderão ser desenvolvidas as atividades previstas no

Regulamento para a Concessão de Lugares para a Instalação de Quiosques:
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a) Comércio de jornais, revistas, livros, tabacarias, lotarias, lembrança regionais e

outros artigos identificados com este tipo de comércio, permitidos por lei e autorizados

pela Câmara Municipal.

b) Comércio de bebidas não alcoólicas nas embalagens de origem, café e outras bebidas

fornecidas através de máquina de distribuição de bebidas quentes.

Na venda dos produtos alimentares previstos nas alíneas a) e b) não será permitido o uso

de utensílios reutilizáveis.

Poderão ainda ser autorizadas, mediante proposta tecnicamente reconhecida, a

realização de atividades culturais e outras. — —

Terceira - A ocupação terá início a partir da data de assinatura do respetivo contrato.—

Quarta - Pela ocupação e exploração do quiosque, é devido um valor mensal por metro

quadrado, fixado na respetiva tabela de taxas em vigor no Município, a pagar por

transferência bancária até ao dia oito do mês a que respeita.

Quinta - Fica a cargo . do adjudicatário a aquisição de todo o equipamento e

apetrechamento necessário ao perfeito desenvolvimento da atividade, a que se destine o

quiosque. — —

Sexta - O adjudicatário obriga-se a manter o quiosque em perfeito estado de asseio e

segurança, ficando também a seu cargo as obras de conservação ou reparação que se

tornem necessárias ou sejam indicadas pelo Município de Valongo, assim como é da

sua responsabilidade a requisição do contador de energia elétrica e outros que

porventura se mostrem indispensáveis ao uso da atividade a desenvolver e respetivos

encargos.

Sétima - Finda a ocupação, o quiosque deve ser entregue ao Município de Valongo no

estado em que se encontra, devendo o adjudicatário providenciar a desativação do

contador de energia e outros.

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

instalações bem como o nível do serviço nelas prestado, de modo a verificar se estão a

ser cumpridas as cláusulas contratuais.

Nona - O adjudicatário deverá exercer a sua atividade de forma regular e continuada,

não podendo encerrar, em cada ano, por período superior a 30 dias seguidos ou 60
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interpolados, salvo caso de força maior ou fortuito, que terá de ser comunicado ao

Município e devidamente autorizado. — ~-

Décima - É proibido trespassar ou qualquer outro modo de ceder a terceiros a

exploração do quiosque e no caso do adjudicatário ser uma sociedade por quotas, é

obrigatório, para a vigência do contrato de concessão, que a titularidade das quotas seja

inalterada na vigência do mesmo, sob pena de resolução, salvo motivo de força maior,

avaliado e resolvido previamente pela Câmara Municipal. ™

Décima-Primeira - O direito de ocupação do quiosque pode ainda cessar a qualquer

momento se o Município de Valongo necessitar da área ocupada por razões de interesse

público, designadamente, por motivos de gestão urbanística, de tráfego da via pública

ou ainda por instalação de infiraestruturas, devidamente fundamentadas, com notificação

prévia de 90 dias, sem que isso confira ao ocupante qualquer direito de indemnização, a

que expressamente prescinde. ~— —

São ainda causas de resolução do direito de ocupação:

a) Utilização das instalações para uso diferente do proposto e autorizado pelo Município

de Valongo,

b) Colocação no exterior de expositores de quaisquer objetos, ou outros equipamentos,

sem autorização do Município;

c) Falta de pagamento das taxas respetivas, por mais de dois meses seguidos, sem

prejuízo da instauração dos competentes meios legais para cobrança dos montantes em

dívida;—

d) Transmissão total ou parcial da ocupação, sem autorização prévia e expressa do

Município;

e) Oposição reiterada por parte do ocupante ao exercício dos poderes de fiscalização e

controlo.

f) Em geral, a falta de cumprimento de qualquer outra obrigação imposta por lei, pelos

regulamentos aplicáveis ou pelas presentes condições.

Décima-Segunda - Terminada a ocupação, por qualquer dos motivos acima

enunciados, o ocupante entregará o quiosque ao Município de Valongo, no prazo que

lhe for concedido para o efeito, sem prejuízo do disposto na cláusula Décima-Primeira.-
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!

Décima-Tercejbra - Qualquer omissão destas condições gerais, reger-se-á pelo

"Regulamento para a Concessão de lugares para instalação de Quiosques", do

Município de Valongo.--— —————— ———•— ——

Décima-Quarta — Para garantia do cumprimento do presente contrato e a título de

caução, o concessionário efetuou na Tesouraria deste Município, à ordem da Câmara

Municipal de Valongo, em 29 de janeiro do ano em curso, o valor de € 250,00€

(duzentos e cinquenta euros). ~ — —-—

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.— — — r——

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

dos outorgantes.— ——•— -— — —

Pelo Primeiro Out

Pelo Segtmdo Outongante:

O
O Oficial Público:


