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CADERNO DE ENCARGOS 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto  

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a Concessão de exploração da 

Cafetaria (estabelecimento de bebidas) do edifício Faria Sampaio, sito na rua da Aldeia dos Lavradores, 

nº 240, freguesia de Ermesinde, devidamente identificada na planta anexa a este Caderno de Encargos. 

2 - A Concessão tem por objeto a exploração cafetaria (estabelecimento de bebidas). 

3 - O Concessionário só poderá exercer as atividades previstas no contrato, podendo desenvolver 

atividades que não estejam previstas naquele, desde que sejam complementares ou acessórias das que 

constituam o objeto do contrato e que tal exercício seja expressamente autorizado pelo representante do 

Município de Valongo indicado no contrato da Concessão. 

4 - É da responsabilidade do Concessionário obter os licenciamentos/autorizações legalmente exigíveis. 

 

Cláusula 2.ª 

Preço base mensal da Concessão 

1 - O preço mínimo mensal a pagar ao Município de Valongo pela Concessão de exploração é de 

500,00€, valor que inclui IVA à taxa legal em vigor, não se aceitando propostas de valor inferior. 

2 – O preço referido no número anterior inclui o fornecimento de água e de eletricidade. 

3 – O preço mensal devido pela Concessão será atualizado, anualmente, de acordo com a taxa de 

inflação indicada pelo INE. 

4 - Salvo convenção em contrário, o pagamento da importância devida nos termos do n.º 1 deste artigo 

será feito mensalmente, até ao dia 8 do mês imediatamente anterior àquele a que disser respeito, por 

transferência bancária para o IBAN a indicar pelo Município de Valongo. 

5 - No caso de se verificar mora no pagamento, superior a 8 dias, o Concessionário fica obrigado ao 

pagamento dos valores em dívida, acrescidos de 20% e ainda de juros moratórios à taxa legal em vigor 

contados dia a dia. 

 

Cláusula 3.ª 

Prazo 
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1 - O prazo da Concessão de exploração é de 5 (cinco) anos contados da data da celebração do 

contrato de Concessão. 

2 - O prazo consignado no número anterior considerar-se-á prorrogado por iguais períodos, enquanto 

não for denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 90 dias da data da 

sua caducidade ou das suas renovações. 

 

Cláusula 4.ª 

Transmissibilidade de exploração 

Não é permitido ao Concessionário ceder, a qualquer título, total ou parcialmente, os espaços 

concessionados, sem autorização escrita do representante do Município de Valongo. 

 

Cláusula 5.ª 

Horário 

1 - O espaço concessionado funcionará de segunda a sexta-feira, ininterruptamente, das 8:00h às 

18:30h, e aos sábados, das 08:00h às 14:00h. 

2 - Qualquer alteração que implique a redução ou o alargamento do horário estabelecido, depende de 

autorização prévia e expressa do representante do Município de Valongo. 

 

Cláusula 6.ª 

Funcionamento 

1 – O espaço concessionado funcionará como estabelecimento de bebidas, podendo ser instalada uma 

esplanada no seu exterior, em espaço a definir pelo representante do Município. 

2 – O Concessionário obriga-se a desempenhar a atividade concessionada de acordo com as exigências 

de um regular, contínuo e eficiente funcionamento da mesma, e adotar, para o efeito, os melhores 

padrões de qualidade. 

3 - O funcionamento da esplanada é indissociável do funcionamento da cafetaria, não podendo em caso 

algum funcionar independentemente desta. 

4 - Qualquer alteração à atividade, depende da prévia e expressa autorização emitida pelo representante 

Município de Valongo. 

5 - O Concessionário deve garantir o funcionamento contínuo da cafetaria, durante todo o ano, nos 

termos da cláusula anterior. 
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6 - As instalações sanitárias públicas existentes destinam-se à utilização simultânea dos trabalhadores e 

dos utentes do estabelecimento, sendo que, para o efeito, o Concessionário está obrigado a permitir o 

livre acesso às mesmas, não podendo em caso algum, impor qualquer tipo de restrições, nomeadamente 

condicionando-o ao consumo de quaisquer produtos. 

 

Cláusula 7.ª 

Limpeza e conservação do espaço concessionado 

É da estrita responsabilidade do Concessionário assegurar a limpeza e conservação de todo o espaço 

concessionado; 

 

Cláusula 8.ª 

Poderes e deveres do Concessionário 

1 – No ato da entrega dos espaços a conceder, será feito um inventário de todo o património existente, 

que será anexo ao contrato a celebrar, ficando o Concessionário responsável pela sua conservação e fiel 

depositário do mesmo. 

2 - O Concessionário obriga-se a proceder à manutenção dos espaços, por forma a assegurar a 

manutenção das condições em que o mesmo lhe foi entregue. 

3 – O Concessionário obriga-se a cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis ao exercício da atividade, bem assim como ao pagamento de todas as licenças, contribuições 

e impostos, taxas, encargos sociais e outros, sendo que antes da celebração do contrato deverá fazer 

prova de que se encontra coletado para a atividade respetiva. 

4 - O Concessionário obriga-se a contratar e manter atualizado, durante todo o período da vigência do 

contrato, um seguro de responsabilidade civil que cubra danos até ao montante de 25.000,00 euros, com 

direitos ressalvados em favor do Município de Valongo. 

 

Cláusula 9.ª 

Obras 

1 - São da responsabilidade do Concessionário e correm por sua conta, todas as obras de reparação, 

beneficiação e conservação ordinária nos espaços concessionados, carecendo sempre de autorização 

expressa e prévia do representante do Município de Valongo, mediante pedido escrito acompanhado das 

peças escritas e ou desenhadas suficientes para as definir. 

2 – Não obstante o disposto do número anterior o Município de Valongo poderá ordenar, precedendo 

vistoria técnica, as obras que forem consideradas necessárias à boa conservação das instalações. 
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3 -No termo do contrato o Concessionário é obrigado a restituir os espaços no estado que os recebeu, 

ressalvando as deteriorações inerentes a uma prudente utilização, em conformidade com o fim do 

contrato. 

 

Cláusula 10.ª 

Publicidade 

A eventual instalação de quaisquer dispositivos publicitários na cafetaria carece de expressa e prévia 

autorização do representante do Município de Valongo. 

 

Cláusula 11.ª 

Fiscalização da exploração 

1 - O Município de Valongo tem o direito de realizar inspeções ao estado de conservação da cafetaria e 

equipamentos a ela afetos, bem como fiscalizar a exploração e o cumprimento dos deveres do 

Concessionário nos termos impostos por este Caderno de Encargos, cláusulas contratuais e a legislação 

aplicável em vigor e, nomeadamente no que se refere: 

a) À qualidade do serviço prestado; 

b) Ao estado de asseio e arranjo das respetivas instalações e zonas circundantes; 

c) Ao bom estado do mobiliário, equipamento e palamenta utilizada; 

d) Às relações do Concessionário e do seu pessoal com o público, que devem ser corretas, atenciosas e 

delicadas. 

2 - O Município de Valongo notificará o Concessionário das deficiências verificadas, devendo aquele 

promover a sua rápida correção. 

 

Cláusula 12.ª 

Revogação da Concessão 

1 - Constituem causas de revogação da Concessão de exploração: 

a) Transmissão da exploração para terceiros, sem prévio consentimento expresso do Município de 

Valongo; 

b) Utilização das instalações para uso diferente do constante do contrato; 

c) Desobediência às instruções e recomendações emanadas pelo Município de Valongo relativamente à 

conservação, segurança e serviços prestados ou das indicações da fiscalização; 
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d) Falta de pagamento da contrapartida mensal da Concessão, por período superior a 2 meses; 

e) Ocorrência de deficiência grave na organização e desenvolvimento pelo Concessionário das 

atividades cedidas, em termos que possam comprometer a sua continuidade ou regularidade nas 

condições exigidas pela lei e pelo contrato; 

f) Falta do cumprimento das regras legais aplicáveis sobre o funcionamento de estabelecimentos desta 

natureza, incluindo as atinentes a saúde e higiene; 

g) Instalação de equipamentos ou realização de obras sem a prévia autorização escrita do Município de 

Valongo; 

2 – Em caso de resolução do contrato, o Concessionário será notificado para retirar os bens móveis que 

lhe pertençam no máximo de 30 dias, a contar da data da notificação, devolvendo as instalações em 

bom estado de conservação. 

3 - Não é devida, pelo Município de Valongo, qualquer indemnização por motivo da revogação da 

Concessão nos termos da presente Cláusula. 

 

Cláusula 13ª 

Caducidade da Concessão 

1 – A Concessão de exploração caduca com a falência ou insolvência do Concessionário. 

2 - Em caso de caducidade, o Concessionário não tem direito a qualquer indemnização nem à devolução 

da caução, nem o Município de Valongo assume qualquer responsabilidade pelos débitos e obrigações 

do Concessionário. 

 

Cláusula 14.ª 

Termo da Concessão 

1 – A Concessão de exploração termina findo o seu prazo ou das suas prorrogações, sem que o 

Concessionário tenha direito a qualquer indemnização em relação a obras ou benfeitorias que tenha 

realizado ou alegar o direito de retenção. 

2 - As instalações, deverão ser devolvidas em bom estado de conservação, de tal modo que as 

deteriorações e prejuízos causados, por culpa do pessoal ou frequentadores, serão da inteira 

responsabilidade do Concessionário, que terá de proceder às reparações e/ou substituições que se 

afigurem necessárias. 
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Cláusula 15.ª 

Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se o regime 

previsto no Código da Contratação Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com 

a redação atual e demais legislação aplicável. 

 

PARTE II 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 

Cláusula 16.ª 

Caraterização dos espaços 

1 – A Concessão tem por objeto a exploração cafetaria (estabelecimento de bebidas) 

2 – Está condicionada a venda de bebidas alcoólicas sem o prévio consentimento da representante do 

município. 

3 – O edifício da cafetaria, localizado no edifício Faria de Sampaio, tem uma área de 31,70 m2, área de 

Arrumo de 17,10 m2, conforme plantas anexas ao programa de procedimento. 

4 – Independentemente das informações fornecidas neste Caderno de Encargos e seus anexos, 

entende-se que o Concessionário se inteirou localmente das características e condições do edifício e 

espaços adjacentes. 

5 – A falta de informações relativas aos espaços a cessionar, ou a sua inexatidão, só poderá servir de 

fundamento para reclamações quando não estejam previstas neste caderno de encargos nem sejam 

notoriamente identificáveis pelo Concessionário na inspeção local realizada na fase de concurso. 

 

Cláusula 17.ª 

Mobiliário e equipamento 

1 – Para a cafetaria, o Município de Valongo disponibilizará os equipamentos constantes do anexo I ao 

presente caderno de encargos. 

2 – O Município de Valongo não disponibiliza qualquer outro equipamento para além do referido nos 

números anteriores, sendo que a responsabilidade e o encargo com a aquisição de mobiliário e 

equipamentos que venham a ser considerados, pelo Concessionário, como adequados e indispensáveis 

ao bom funcionamento do estabelecimento, ficam por conta do mesmo, permanecendo propriedade 

deste. 
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3 - O mobiliário, os equipamentos, os acessórios e os elementos decorativos devem ter padrões de 

qualidade e comodidade e respeitar as disposições legais e regulamentares que condicionam o exercício 

da atividade. 

4 - A instalação do mobiliário e equipamentos referidos nos números 2 e 3, carece de prévia aprovação 

do representante do Município de Valongo. 

 

Cláusula 18.ª 

Pessoal 

1 – Todo o pessoal, enquanto estiver ao serviço, deverá encontrar-se devidamente fardado e o mesmo 

deverá apresentar permanentemente um ar asseado. 

2 – O fardamento a que se refere o número anterior deverá ser sujeito à prévia aprovação do 

representante Município de Valongo. 

3 - O prestador de serviços é responsável por todas as obrigações relativas ao seu pessoal, 

designadamente, salários, seguros e contribuições obrigatórias, bem pela disciplina e aptidão do mesmo. 

 

  

Valongo, ____ de junho  de 2020 
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ANEXO I 

 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO 

 

 

Para a cafetaria, o Município de Valongo disponibilizará os seguintes equipamentos: 

 

• Bancada refrigerada; 

• Vitrina de frio;  

• Bancada lava-louça com pio escorredouro; 

• Armários de apoio; 

• Cilindro; 


