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PROGRAMA DA HASTA 

 

Artigo 1º 

Lei Habilitante 

 

O presente Programa é elaborado ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, diploma que estabelece o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46-C/2013, 

de 1 novembro, pela Declaração de Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, e 

alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela 

Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei 

n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

 

Artigo 2º 

Entidade Pública Adjudicante 

 

A Entidade Adjudicante é o Município de Odivelas, representado pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. 

 

 Artigo 3º 

Objeto 

 

A presente Hasta Pública visa a celebração, pelo Município de Odivelas, de um contrato 

de arrendamento para fins não habitacionais tendente à exploração do espaço 

correspondente à «Cafetaria» melhor identificada na planta constante do Anexo I, o 

qual faz parte integrante do presente programa de procedimento, existente no Parque 

Urbano da Póvoa de Santo Adrião, imóvel este em propriedade total sem andares nem 

divisões suscetíveis de utilização independente, com uma área de implantação de 

126,00 m2 e uma área descoberta de 92,00 m2, descrito na Conservatória do Registo 
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Predial de Odivelas sob a ficha n.º 1525, da Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, e 

inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo 2049 da mesma Freguesia, com vista à 

exploração económica da mencionada «Cafetaria». 

 

Artigo 4º 

Consulta do Processo  

 

1. O processo de Hasta Pública encontra-se disponível para consulta na Divisão de 

Gestão Patrimonial, sita na Av. Amália Rodrigues, Lote 7, Piso 5 – Urbanização da 

Ribeirada, 2675-432 Odivelas, no horário normal de expediente (de 2ª a 6ª feira, 

entre as 9:00H e as 12:30H, e entre as 14:00H e as 17:30H), através do Tlf.: 21 932 

07 30, ou através do endereço eletrónico www.cm-odivelas.pt. 

2. A cópia do processo de Hasta Pública poderá ser solicitada e levantada na morada 

indicada no número anterior, mediante o pagamento da quantia calculada nos termos 

do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, até 2 (dois) dias antes do 

termo do prazo fixado para a entrega das propostas. 

3. É da exclusiva responsabilidade dos interessados a verificação e comparação das 

cópias com as peças patenteadas. 

 

Artigo 5º 

Direção do Procedimento 

 

1. O procedimento e o Ato Público serão dirigidos por uma Comissão, nomeada por 

despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, composta por 3 

(três) trabalhadores, sendo um deles o Presidente e, os restantes, Vogais Efetivos.  

2. No despacho que proceder à nomeação da Comissão, serão designados os 

membros que substituirão os Membros Efetivos, e o membro que substituirá o 

Presidente nas suas faltas e impedimentos. 
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3. No exercício das suas competências, por razões logísticas ou de funcionalidade, a 

Comissão poderá solicitar a colaboração de outros trabalhadores municipais. 

 

Artigo 6º 

Publicitação 

 

1. O Ato Público da Hasta Pública será publicitado por Edital, a publicar na Página 

Oficial da Câmara Municipal de Odivelas, em www.cm-odivelas.pt, nos locais de estilo 

do Município, e através de Anúncio a publicar num jornal diário de distribuição nacional. 

2. O Edital deverá fazer referência aos seguintes elementos:  

a) A identificação do imóvel a arrendar;  

b) O valor base de licitação;  

c) A forma de pagamento;  

d) O local e data limite para a apresentação de propostas;  

e) O local, a data e a hora da realização do Ato Público;  

f) A indicação de outros elementos considerados relevantes. 

 

Artigo 7º 

Esclarecimentos 

 

1. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos elementos 

patenteados deverão ser solicitados, por escrito, à Comissão encarregue de dirigir o 

procedimento, no endereço indicado no artigo 4º, até 4 (quatro) dias úteis antes do 

termo do prazo para apresentação das propostas, devendo os interessados indicar o 

endereço, através do qual pretendem receber os esclarecimentos.  

2. A Comissão prestará os esclarecimentos devidos, por escrito, até 2 (dois) dias úteis 

antes do termo do prazo para apresentação das propostas.  
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3. Simultaneamente com a comunicação dos esclarecimentos ao interessado que os 

solicitou, proceder-se-á à divulgação dos mesmos na Página Oficial da Câmara 

Municipal de Odivelas, no endereço eletrónico www.cm-odivelas.pt, no local reservado 

à publicitação do procedimento. 

 

Artigo 8º 

Visita ao Local objeto do procedimento 

 

1. Os interessados poderão visitar o imóvel, objeto do presente procedimento, até ao 

último dia do prazo para o envio das propostas, dentro do horário de expediente 

indicado no artigo 4º. 

2. Para tal, deverão os interessados solicitar, por escrito ou por telefone, para o número 

e endereço indicados no artigo 4º, com a antecedência de 2 (dois) dias úteis, a data de 

realização da visita pretendida. 

 

Artigo 9º 

Condições de Admissão à Hasta Pública 

 

1. Poderão participar na Hasta Pública pessoas singulares ou coletivas, sendo que, 

neste último caso, deverão os respetivos representantes apresentar-se devidamente 

habilitados, através de declaração com poderes bastantes para arrematar.  

2. Entende-se por declaração com poderes bastantes para arrematar o documento 

emitido pela empresa/sociedade, na qual conste, além dos poderes conferidos, a 

assinatura dos seus gerente ou administradores com poderes para obrigar, invocando 

a qualidade em que o fazem.  
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Artigo 10º 

Valor base de Licitação 

 

O valor base de licitação será de € 190,00 (cento e noventa euros) mensais. 

 

Artigo 11.º 

Entrega das Propostas 

 

1. As propostas e os documentos que as acompanhem deverão ser apresentadas até 

às 17h30m do vigésimo dia útil a contar da data da publicação do anúncio relativo ao 

presente procedimento no sítio da internet www.cm-odivelas.pt. 

2. Deverão ser entregues pessoalmente na Divisão de Gestão Patrimonial, no horário 

normal de expediente (2ª a 6ª feira, das 9:00H e as 12:30H, e das 14:00H e as 17:30H), 

contra recibo, ou enviadas por correio, sob registo, para o endereço indicado no artigo 

4º, e recebidas dentro do prazo estabelecido no número anterior. 

3. Sendo a proposta enviada pelo correio, o proponente será o único responsável pelos 

atrasos que, porventura, se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação 

na hipótese da entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de 

entrega das propostas. 

 

Artigo 12º 

Apresentação das Propostas 

 

1. Durante o prazo referido no artigo anterior, deverão os interessados remeter, em 

carta fechada, as respetivas propostas, através do preenchimento da minuta da 

proposta constante do Anexo II que faz parte integrante do presente Programa. 
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2. As propostas e os documentos que as acompanhem, deverão ser redigidas em 

língua portuguesa ou, não o sendo, terão de ser acompanhadas da tradução 

devidamente legalizada e em relação à qual o proponente declara aceitar a prevalência, 

para todos os efeitos, sobre os respetivos originais. 

3. A proposta deverá ser assinada pelo proponente, ou seu representante (devidamente 

habilitado com poderes bastantes para arrematar), e sempre que seja assinada por 

procurador, juntar-se-á procuração que confira, a este último, poderes para o efeito ou 

pública-forma da mesma, devidamente legalizada. 

4. As propostas elaboradas nos termos do Anexo II, e os documentos que as 

acompanhem, serão apresentadas em sobrescrito opaco e fechado, identificando-se 

no exterior do mesmo a palavra “PROPOSTA”, indicando-se o nome ou a denominação 

social do proponente que, por sua vez, será encerrado num segundo sobrescrito, 

igualmente opaco e fechado, dirigido ao Presidente da Comissão onde se identifica o 

objeto da presente Hasta Pública “HASTA PÚBLICA PARA ARRENDAMENTO PARA 

FINS NÃO HABITACIONAIS TENDENTE À EXPLORAÇÃO DA «CAFETARIA» 

LOCALIZADA NO PARQUE URBANO DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO”, e endereçado 

à Divisão de Gestão Patrimonial, sito na Av. Amália Rodrigues, Lote 7, Piso 5 – 

Urbanização da Ribeirada, 2675-432 Odivelas. 

5. O proponente deverá indicar na proposta um valor para arrematação igual ou 

superior à base de licitação respetiva, sob pena de exclusão. 

 

Artigo 13º 

Elementos da Proposta 

 

1 Na proposta, o proponente manifesta a sua vontade de contratar e indica as 

condições em que se dispõe a fazê-lo, utilizando para o efeito a minuta de proposta 

constante do Anexo II. 
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2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o proponente deverá juntar à proposta 

os seguintes elementos: 

a) Curriculum da empresa ou do empresário, sendo que, no último caso, quando se 

trate de pessoa singular; 

b) Projeto escrito, com um máximo de 5 (cinco) folhas, de formato A4, através do qual, 

o proponente realize uma breve descrição do serviço de cafetaria que pretende 

desenvolver, em particular, da oferta alimentar a disponibilizar, atendendo à 

singularidade do espaço a arrendar. 

3. Todos os elementos e indicações constantes da proposta vinculam o proponente ao 

seu respetivo cumprimento. 

 

Artigo 14º 

Documentos que acompanham a Proposta 

 

Para além dos documentos constantes no artigo anterior, os interessados deverão fazer 

juntar à proposta, fotocópias simples dos seguintes documentos:  

a) Tratando-se de pessoas singulares – fotocópias do Cartão de Cidadão ou do Bilhete 

de Identidade, e do Cartão de Identificação Fiscal; 

b) Tratando-se de pessoas coletivas – fotocópias do Número de Pessoa Coletiva e da 

Certidão Permanente do Registo Comercial, dentro da validade, onde conste, entre 

outros, a identificação dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes 

para obrigar a sociedade. 

Artigo 15º 

Proposta Única 

 

Na eventualidade de apenas um interessado apresentar proposta, a Câmara Municipal 

de Odivelas reserva-se o direito de adjudicar provisoriamente a mesma, desde que 
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preenchidas as condições estabelecidas no presente Programa, dispensando-se a 

realização do Ato Público, e seguindo-se os ulteriores termos estabelecidos no 

Programa. 

 

Artigo 16º 

Propostas Condicionadas ou com Variantes 

 

Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas (isto é, sujeitas a qualquer 

condição) ou que envolvam alterações ou variantes ao presente Programa. 

 

Artigo 17º 

Contagem de Prazos 

 

Os prazos fixados no presente Programa contam-se nos termos do artigo 87.º do 

Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro. 

 

Artigo 18º 

Ato Público 

 

1. O Ato Público realizar-se-á até ao décimo dia útil após o termo do prazo para entrega 

das propostas, e terá lugar no Auditório dos Paços do Concelho, sito na Rua Guilherme 

Gomes Fernandes, em Odivelas. 

2. A praça iniciar-se-á quando o Presidente da Comissão declarar aberta a Hasta 

Pública. 
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3. Declarada aberta a praça, a Comissão procederá à abertura das propostas 

recebidas, identificando os proponentes e os seus representantes. 

4. Só poderão intervir no Ato Público os proponentes e os seus representantes que se 

encontrem devidamente credenciados, nos termos estabelecidos no artigo 9º. 

5. De seguida, interromper-se-á o Ato Público para a Comissão proceder, em sessão 

privada, à análise das propostas e dos documentos apresentados. 

6. Em sessão privada, a Comissão deliberará sobre a admissão ou exclusão das 

propostas, sendo excluídas as que: 

a) Não tenham sido rececionadas dentro do prazo;  

b) Não se encontrem elaboradas de acordo com o Anexo II; 

c) Não indiquem o valor de arrematação igual ou superior ao valor base de licitação;  

d) Tenham falta de qualquer elemento ou documento exigido nos artigos 12º e 13º. 

7. Retomado o Ato Público, a Comissão transmitirá as deliberações tomadas, 

anunciando as propostas admitidas e as excluídas. 

8. De seguida, será aberta a praça, procedendo-se à licitação verbal entre os 

proponentes, a partir do valor da proposta unitária mais elevada ou, se não existirem 

propostas, ou não existirem propostas válidas, a partir do valor base de licitação 

anunciado. 

9. O valor mínimo de cada lanço é de € 20,00 (vinte euros). 

10. A licitação terminará quando o Presidente da Comissão tiver anunciado, por 3 (três) 

vezes, o lanço mais elevado e este não for coberto, e acrescentar a expressão 

“Adjudicado ao concorrente X”.  
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Artigo 19º 

Adjudicação 

 

1. Terminada a licitação, a Comissão adjudicará provisoriamente o arrendamento a 

quem tiver oferecido o melhor preço, e elaborará o respetivo Auto de Arrematação, o 

qual deverá ser assinado pelos membros da Comissão e pelo adjudicatário provisório. 

2. As deliberações da Comissão, tomadas no âmbito do Ato Público, consideram-se, 

para todos os efeitos, notificadas aos interessados nesse ato, não havendo lugar a 

qualquer outra forma de notificação. 

3. No Ato de Arrematação, deverá o arrematante liquidar, através de cheque visado à 

ordem do Município de Odivelas, uma importância total correspondente a duas rendas 

que, aquando da celebração do Contrato de Arrendamento, ficarão a constar como 

antecipação de pagamento do último mês de contrato e caução, respetivamente. 

4. Não haverá lugar a adjudicação provisória caso não tiverem sido apresentadas 

propostas válidas, nem licitação igual ou superior aos valores base, ou caso existam 

fundados indícios de conluio entre os proponentes. 

5. A decisão de adjudicação definitiva compete ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, e será notificada ao adjudicatário no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis 

após a adjudicação provisória, ou após a entrega dos documentos comprovativos, 

quando exigíveis, de que tem a situação contributiva e tributaria regularizada. 

6. A decisão de adjudicação definitiva depende ainda da comprovação da idoneidade, 

nos termos do artigo seguinte. 

7. Na eventualidade de não serem apresentadas propostas, da praça da Hasta Pública 

ficar deserta, ou se por qualquer razão não houver lugar à adjudicação definitiva, fica o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas autorizado a adjudicar, sem 

recurso a nova Hasta Pública, por negociação direta com eventuais interessados no 

arrendamento, desde que respeitado o valor base estabelecido no procedimento e 

demais termos e condições fixadas no Programa da Hasta Pública e respetivo Caderno 

de Encargos. 



 

Programa – Hasta Pública para Arrendamento para fins não habitacionais tendente à Exploração da 

«Cafetaria» localizada no Parque Urbano da Póvoa de Santo Adrião  Página 14 
 

8. A adjudicação só será válida, depois de convertida por despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 20º 

Idoneidade 

 

1. O adjudicatário provisório deve comprovar que tem a sua situação tributária e 

contributiva regularizada – inexistência de dívidas perante a Autoridade Tributária e 

Aduaneira, e Segurança Social -, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da 

adjudicação provisória. 

2. O prazo referido no número anterior pode, por motivos devidamente justificados e 

não imputáveis ao adjudicatário provisório, ser prorrogado pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas. 

3. O adjudicatário provisório não poderá deter dívidas para com o Município de 

Odivelas, sendo esta situação verificada oficiosamente pelos competentes Serviços da 

Câmara Municipal de Odivelas.  

 

Artigo 21º 

Causas de não Adjudicação 

 

1. Não haverá lugar a adjudicação, provisória ou definitiva, quando se verificar a 

prestação de falsas declarações ou a apresentação de documentos falsificados, por 

parte do adjudicatário, ou o fundado indício de conluio entre os concorrentes.  

2. Na eventualidade de se ter verificado a adjudicação definitiva, e se vier a apurar que 

o adjudicatário prestou falsas declarações ou apresentou documentos falsificados, 

haverá lugar à anulação da adjudicação, sem prejuízo da eventual responsabilidade 

civil e criminal. 
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3. Não havendo adjudicação definitiva, por causa não imputável ao adjudicatário, serão 

restituídas, sem necessidade de requerimento para o efeito, as importâncias recebidas 

nos termos estabelecidos no número 2 do artigo 19º. 

4. Em caso de anulação da adjudicação, ou de não adjudicação por causa imputável 

ao adjudicatário, pode o arrendamento ser adjudicado ao interessado que tenha 

apresentado proposta ou lanço imediatamente inferior ao valor de arrematação. 

 

Artigo 22º 

Celebração do Contrato de Arrendamento 

 

1. O Contrato de Arrendamento será celebrado no prazo de 30 (trinta) dias após a data 

de adjudicação definitiva, sendo o adjudicatário notificado para o efeito, mediante 

carta registada com aviso de receção. 

2. Previamente será o adjudicatário notificado, mediante carta registada com aviso de 

receção para, em 10 (dez) dias, se pronunciar sobre o texto da minuta do Contrato 

de Arrendamento, findos os quais, a minuta ter-se-á por aceite. 

3. A minuta do Contrato de Arrendamento será elaborada nos termos e condições 

estabelecidas no presente Programa e Caderno de Encargos, não sendo admitidas 

propostas de alterações. 

4. Se, por qualquer motivo, o adjudicatário não outorgar o contrato de arrendamento, a 

adjudicação será considerada sem efeito, revertendo a caução já prestada a favor 

do Município de Odivelas, salvo se se comprovar que tal ocorreu por motivo que lhe 

não seja imputável e o mesmo for considerado justificação bastante pelo Município 

de Odivelas, reservando-se este último o direito de adjudicar ao interessado que 

tenha apresentado proposta ou lanço imediatamente inferior ao valor de 

arrematação. 

5. Constituem encargos do adjudicatário a realização de todas as despesas 

decorrentes da celebração do Contrato e Arrendamento. 



 

Programa – Hasta Pública para Arrendamento para fins não habitacionais tendente à Exploração da 

«Cafetaria» localizada no Parque Urbano da Póvoa de Santo Adrião  Página 16 
 

 

Artigo 23º 

Foro Competente 

 

Para a resolução de litígios que venham eventualmente a surgir no âmbito do presente 

procedimento ou decorrentes do Contrato de Arrendamento será competente o Tribunal 

Judicial da Comarca de Lisboa Norte, com expressa renúncia a qualquer outro, salvo 

nos casos em que a lei expressamente determine a competência de outro foro. 

 

Artigo 24º 

Legislação Aplicável 

 

Em tudo o que não esteja especialmente previsto nas peças referidas no artigo 

antecedente, aplicar-se-á o disposto na legislação aplicável aos Contratos de 

Arrendamento, designadamente no NRAU, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

fevereiro, na sua redação atual, nas disposições aplicáveis do Código Civil, no Decreto-

lei n.º 280/2007, de 7 de agosto (diploma que que estabelece o Regime Jurídico do 

Património Imobiliário Público), na sua redação atual, se não se mostrar incompatível 

com o clausulado e especificidade dos mesmos, e no estabelecido no novo Código do 

Procedimento Administrativo. 

 

 

Odivelas, ___ de ____________ de 2021. 
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ANEXO I 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANTA DO 

PISO E ALÇADOS DO ESPAÇO A ARRENDAR 
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ANEXO II 

MINUTA DA PROPOSTA 
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_________________________________________________________________(no

me completo) abaixo assinado, com o B.I./Cartão de Cidadão n.º 

______(data/validade) Contribuinte Fiscal n.º_________ residente em 

______________________________________(morada completa) por si ou na 

qualidade de_____________________ (diretor, gerente, sócio-gerente, 

proprietário, mandatário, etc.) da empresa ____________________________com 

o n.º de Pessoa Coletiva_______________________ inscrita na Conservatória do 

Registo Comercial de ____________ sob o número _________________, com sede 

em ___________________________________, devidamente mandatado para o 

efeito, obriga-se a arrendar o espaço correspondente à «Cafetaria» existente no 

Parque Urbano da Póvoa de Santo Adrião, a que se refere o Edital n.º 

___/PRES/2020, relativo à “HASTA PÚBLICA PARA ARRENDAMENTO PARA FINS 

NÃO HABITACIONAIS TENDENTE À EXPLORAÇÃO DA «CAFETARIA» 

LOCALIZADA NO PARQUE URBANO DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO”, 

pertencente ao Património Imobiliário do Município de Odivelas, de acordo com 

o Programa da Hasta Pública e respetivo Caderno de Encargos, do qual tomou 

pleno e integral conhecimento, nas seguintes condições de preço: 

 

Ø Valor proposto de arrematação ________,_____€ 

(__________________euros, e ____________________cêntimos); 

 

_______________________________, ____de ______________de 2020 (Local e 

data) 

_______________________________________________________(Assinatura 

do Proponente ou do Representante Legal) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA PÚBLICA 

PARA 

“ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS TENDENTE À 

EXPLORAÇÃO DA «CAFETARIA» LOCALIZADA NO PARQUE URBANO DA 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO” 
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CADERNO DE ENCARGOS 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

As cláusulas gerais do presente Caderno de Encargos aplicam-se ao Contrato de 

Arrendamento para fins não habitacionais a celebrar entre o Município de Odivelas e o 

Adjudicatário. 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

A presente Hasta Pública tem por objeto a celebração de um Contrato de Arrendamento 

para fins não habitacionais tendente à exploração do espaço correspondente à 

«Cafetaria» existente no Parque Urbano da Póvoa de Santo Adrião, e melhor 

identificada no Anexo I que faz parte integrante do Programa da Hasta Pública, imóvel 

este com uma área de implantação de 126,00 m2, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Odivelas sob a ficha n.º 1525, e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo 

2049, ambos da União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, com 

vista à exploração económica da mencionada «Cafetaria». 

 

Cláusula 2.ª 

Entidade Pública Adjudicante 

A Entidade Adjudicante é o Município de Odivelas, representado pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. 

 

Cláusula 3.ª 

Celebração do Contrato de Arrendamento 

1. O Contrato de Arrendamento será celebrado no prazo de 30 (trinta) dias após a data 

de adjudicação definitiva, sendo o arrematante notificado para o efeito, mediante carta 

registada com aviso de receção. 
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2. No prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação mencionada no número anterior, 

deve o arrematante entregar na Divisão de Gestão Patrimonial, sito na Av. Amália 

Rodrigues, Lote 7, Piso 5, Urbanização da Ribeirada, 2675-432 Odivelas, no horário 

normal de expediente (de 2ª a 6ª feira, entre as 9:00H e as 12:30H, e as 14:00H e as 

17:30H), os seguintes documentos: 

a) Documentos de Identificação da pessoa com poderes para a celebração do 

Contrato de Arrendamento; 

b) Documento autêntico comprovativo de que possui a situação regularizada, 

relativamente às contribuições para a Segurança Social; 

c) Documento autêntico comprovativo de que possui a situação regularizada 

perante a Autoridade Tributária; 

d) Quaisquer outros que, para o efeito, lhe sejam expressamente requeridos.  

3. As despesas relativas à celebração do Contrato de Arrendamento constituem 

encargo do arrematante. 

 

Cláusula 4.ª 

Entrega do Espaço Arrendado 

1. O espaço arrendado será entregue ao arrendatário nas condições em que se 

encontra aquando da publicitação da Hasta Pública, pelo que, todas as obras que se 

afigurem necessárias à plena exploração económica da «Cafetaria» serão 

integralmente suportadas por este, de acordo com a proposta, por si, apresentada. 

2. Para todos os efeitos, o arrendatário declara conhecer e aceitar as condições em 

que se encontra o espaço a arrendar. 

3. No Auto de Arrematação poderá o adjudicatário, a pedido do próprio, tomar posse 

imediata do espaço a arrendar, a fim de proceder à realização das obras de adaptação 

necessárias ao pleno funcionamento da «Cafetaria». 

4. Verificada a adjudicação definitiva, e tendo o adjudicatário tomado posse do imóvel 

antes da celebração do Contrato de Arrendamento, se por qualquer causa imputável 

ao adjudicatário, não for o mesmo celebrado, as importâncias pagas nos termos do 



 

Caderno de Encargos – Hasta Pública para Arrendamento para fins não habitacionais tendente à Exploração 

da «Cafetaria» localizada no Parque Urbano da Póvoa de Santo Adrião  Página 6 
 

estabelecido no n.º 3 do artigo 19.º do Programa da Hasta Pública, serão declaradas 

perdidas a favor do Município de Odivelas. 

 

Cláusula 5.ª 

Duração do Contrato 

1. O Contrato de Arrendamento vigorará pelo prazo de 3 (três) anos, renováveis por 

períodos de 1 (um) ano, salvo oposição de qualquer das partes, com a antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias sobre a data da sua renovação, por escrito, mediante 

cata registada com aviso de receção. 

2. O prazo iniciar-se-á com a celebração do Contrato de Arrendamento, sendo que, na 

mesma data, o arrendatário tomará posse do mencionado espaço. 

 

Cláusula 6.ª 

Contrapartidas e Renda 

1. Durante o prazo de vigência do Contrato de Arrendamento, o arrendatário pagará 

mensalmente a renda no valor resultante da arrematação, vencendo-se a primeira no 

momento da celebração do contrato e, as subsequentes, no início do mês 

imediatamente anterior àquele a que diga respeito, devendo ser liquidadas até ao oitavo 

dia útil, por transferência bancária, para a conta bancária a indicar para o efeito pela 

Entidade Adjudicante. 

2. O valor da renda referida no número anterior será anualmente atualizado, de acordo 

com os coeficientes de atualização publicados por Portaria do Governo. 

3.  A primeira atualização só poderá ser exigida após o decurso efetivo de 1 (um) ano 

de contrato e, as seguintes, sucessivamente, 1 (um) ano após a atualização anterior. 

4. Os montantes pagos pelo arrendatário, de acordo com o n.º 3 do artigo 19.º do 

Programa da Hasta Pública, ficarão a constar do Contrato de Arrendamento a título de 

antecipação de pagamento referente ao último mês de contrato e caução, 

respetivamente.  
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Cláusula 7.ª 

Licenças ou Autorizações necessárias 

Compete ao arrendatário requerer, custear e obter todas as licenças e autorizações 

necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas no contrato, observando os 

requisitos indispensáveis à sua obtenção. 

 

Cláusula 8.ª 

Obrigações do Arrendatário 

1. O arrendatário fica obrigado, para além de outras obrigações previstas no contrato, 

nomeadamente, a: 

a) Usufruir do imóvel em moldes que confiram elevados padrões de qualidade, 

designadamente, no que diz respeito à higiene e segurança das respetivas 

instalações; 

b) Pagar pontualmente a renda mensal que vier a resultar da arrematação; 

c) Não dar ao imóvel arrendado outra utilização que não a do objeto do Contrato 

de Arrendamento; 

d) Não fazer do imóvel arrendado uma utilização imprudente; 

e) Não proporcionar a outrem o gozo, total ou parcial, do imóvel por meio de cessão 

onerosa ou gratuita da sua posição jurídica, subarrendamento ou comodato, exceto 

se o Município de Odivelas o autorizar por escrito; 

f) Comunicar ao Município de Odivelas, no prazo de 15 (quinze) dias, a cedência 

do gozo do imóvel arrendado por algum dos referidos títulos, quando permitida ou 

autorizada por escrito; 

g) Cumprir todas as obrigações decorrentes de normas legais e regulamentares, 

designadamente, quanto à abertura, higiene, segurança, trabalho, salubridade e 

ambientais, relativas à atividade que vier a ser explorada; 

h) Restituir, findo o contrato, o imóvel arrendado em bom estado de conservação, 

ressalvadas as deteriorações inerentes a um uso normal e prudente, e em 
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condições de nele poder continuar a ser explorado, ininterruptamente, atividade 

idêntica; 

i) Manter o estabelecimento a funcionar diariamente, 12 (doze) meses por ano, no 

período de funcionamento, por si, livremente fixado (mediante mera comunicação 

prévia junto do Balcão do Empreendedor), compreendido entre as 06H00 e as 

24H00, e cujo mapa deverá ser devidamente publicitado e afixado em local visível 

ao público do exterior, do mesmo devendo ainda conter o/s dia/s de descanso 

semanal ou de períodos de encerramento, se a eles houver lugar;  

j) A Cafetaria poderá encerrar nos feriados do Dia de Natal e de Ano Novo; 

k) O arrendatário poderá encerrar para férias até 13 (treze) dias úteis por ano; 

l) Assumir os encargos com o fornecimento de energia elétrica, água, gás, limpeza, 

e com a eventual prestação de serviços de comunicações; 

2. Sem prejuízo do previsto na alínea i) do n.º 1 da presente cláusula quanto ao horário 

de funcionamento do estabelecimento, o arrendatário observará o demais estabelecido 

no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, diploma que aprova o regime jurídico de 

acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração, na sua redação 

atual. 

3. O arrendatário poderá servir refeições ligeiras, próprias do serviço de Cafetaria, 

entendendo-se por refeições ligeiras, nomeadamente, a venda de saladas, sandes, 

cachorros, pregos, salgados, pastelaria, gelados e sopas (desde que não 

confecionadas no locado); 

4. Por sua vez, o arrendatário deverá liquidar as quantias devidas nos termos da 

Cláusula 6.ª, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, por transferência bancária para 

a conta do Município de Odivelas, com o IBAN PT50 0035 0545 00051280230 51, 

domiciliada na Caixa Geral de Depósitos, indicando o descritivo a que disser respeito a 

transferência, e fazendo chegar à Divisão de Gestão Patrimonial, sito na Av. Amália 

Rodrigues, Lote 7, Piso 5 – Urbanização da Ribeirada, 2675-432 Odivelas, cópia do 

comprovativo da transferência. 
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Cláusula 9.ª 

Casos Fortuitos ou de Força Maior 

1. Não poderão ser impostas sanções ao arrendatário, nem poderá ser havido como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de 

qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as 

circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheia à vontade da parte 

afetada, que dela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato, e 

cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível evitar. 

2. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior 

devem ser imediatamente comunicadas à outra parte. 

 

CAPÍTULO II – ADEQUAÇÃO DO IMÓVELÀ ATIVIDADE A EXERCER 

 

Cláusula 10.ª 

Obras de adequação 

1. As obras e melhoramentos de adequação são da exclusiva responsabilidade do 

arrendatário, bem como a elaboração e aprovação dos respetivos projetos, sendo 

realizadas por sua conta e risco, e com observância de todas as obrigações legais, 

regulamentares e administrativas aplicáveis.  

2. A execução das obras de adequação só pode iniciar-se depois de emitidas as 

respetivas licenças ou autorizações pelas entidades competentes, quando legalmente 

exigidas.  

 

Cláusula 11.ª 

Obras de conservação e manutenção 

1. São da responsabilidade do arrendatário todos os trabalhos de manutenção, 

reparação e conservação do imóvel.  

2. O Município de Odivelas pode substituir-se ao arrendatário, promovendo a execução 

das medidas, por este, não executadas, desde que as mesmas sejam urgentes e este 
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último, depois de notificado para o efeito, não dê início ou não as conclua no prazo 

fixado pelo Município de Odivelas. 

3. No caso referido no número anterior, o arrendatário é responsável pelo pagamento 

de todos os encargos suportados pelo Município de Odivelas com os trabalhos. 

 

Cláusula 12.ª 

Benfeitorias 

As benfeitorias realizadas pelo arrendatário no imóvel arrendado, qualquer que seja a 

sua natureza, ficam a fazer parte integrante do espaço municipal, renunciando o 

arrendatário a toda e qualquer indemnização uma vez cessado o contrato. 

 

CAPÍTULO III – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 

 

Cláusula 13.ª 

Obrigações Especiais do Arrendatário 

1. Constituirão obrigações do Arrendatário: 

a) O pagamento de taxas, impostos, coimas e multas que sejam eventualmente 

devidas, em virtude da atividade económica a desenvolver no imóvel arrendado; 

b) O pagamento de salários, contribuições e demais encargos com os trabalhadores 

a afetar à atividade a desenvolver; 

c) Assegurar a limpeza do espaço arrendado, incluindo a zona exterior de 

esplanada; 

d) A contratação de um seguro de responsabilidade civil que cubra eventuais danos 

decorrentes do exercício da atividade a desenvolver; 

e) A obtenção das licenças, alvarás e autorizações administrativas necessárias ao 

funcionamento da Cafetaria; 

f) Aquisição e instalação do equipamento necessário ao desenvolvimento da 

atividade; 
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g) Assegurar, em condições de igualdade e transparência, o acesso aos serviços 

prestados; 

h) Assegurar o pagamento dos consumos de eletricidade, água, gás, limpeza e 

comunicações; 

2. O disposto na alínea c) do n.º 1 da presente cláusula engloba as instalações 

sanitárias pertencentes à Cafetaria, garantindo o arrendatário o seu acesso por 

qualquer utente que o solicite. 

 

Cláusula 14.ª 

Início da Atividade 

A Cafetaria localizada no Parque Urbano da Póvoa de Santo Adrião deverá estar aberta 

ao público no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a celebração do Contrato de 

Arrendamento, sob pena da caducidade da ocupação, e sem prejuízo da resolução do 

contrato. 

 

CAPÍTULO IV – CESSAÇÃO DO CONTRATO 

 

Cláusula 15ª 

Cessação do Contrato 

Sem prejuízo do prazo de caducidade, o contrato poderá cessar nos seguintes casos: 

a) Revogação; 

b) Denúncia; 

c) Resolução. 

 

Cláusula 16ª 

Revogação por Acordo 

O Município de Odivelas e o arrendatário podem, a qualquer momento, acordar na 

revogação do contrato, definindo os seus efeitos. 
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Cláusula 17ª 

Denúncia pelo Município de Odivelas 

1. O Município de Odivelas pode denunciar o contrato antes do termo do respetivo 

prazo de duração, ou da sua renovação, sem dependência de ação judicial, quando 

o imóvel se destine à instalação e ao funcionamento dos seus serviços, ou a outros 

fins de interesse público. 

2. No caso referido no número anterior, o Município de Odivelas notificará o 

arrendatário para desocupar o imóvel no prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, a 

contar da referida notificação. 

3. Se o arrendatário não desocupar o imóvel no prazo estipulado no número anterior, 

fica sujeito a despejo imediato, sem dependência de ação judicial, a executar nos 

termos do n.º 3 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto. 

4. Em caso de denúncia pelos motivos indicados no número 1, o arrendatário terá 

direito a uma indemnização correspondente a uma renda por cada mês de 

antecipação relativamente ao termo previsto para o contrato, com o limite de 12 

(doze) rendas e, bem assim, a uma compensação pelas benfeitorias previamente 

autorizadas e não amortizadas que tenham provocado um aumento do valor locativo 

do imóvel. 

5. O valor da compensação referida no número anterior, não poderá exceder o valor 

correspondente ao do referido aumento do valor locativo do imóvel. 

6. O arrendatário não terá direito a qualquer indemnização ou compensação nos casos 

em que venha a ocupar imóvel disponibilizado pelo Município de Odivelas e reúna 

condições funcionalmente idênticas às do imóvel desocupado.  

 

Cláusula 18ª 

Resolução do Contrato 

Qualquer das partes pode resolver o contrato, nos termos gerais de direito, com base 

em incumprimento da outra parte. 
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Cláusula 19ª 

Resolução do Contrato pelo Município de Odivelas 

1. Sem prejuízo do direito de resolução previsto nas demais cláusulas do presente 

Caderno de Encargos, o Município de Odivelas poderá resolver o Contrato de 

Arrendamento, designadamente, nos seguintes casos: 

a) Declaração de insolvência, estado de liquidação, dissolução, sujeição a qualquer 

medida judicial de recuperação de empresa ou inabilitação judicial ou 

administrativa do exercício da atividade social relativamente ao arrendatário; 

b) Condenação do arrendatário, por sentença transitada em julgado, por qualquer 

delito que afete, de forma grave, a sua honorabilidade profissional; 

c) Falta de pagamento, pelo arrendatário, de quaisquer impostos, taxas ou 

contribuições; 

d) Prestação, pelo arrendatário, de informações falsas ao Município de Odivelas;  

e) Mora do arrendatário, por período superior a 90 (noventa) dias, no pagamento 

das rendas mensais estabelecidas na cláusula 6ª do presente Caderno de 

Encargos; 

f) Oposição repetida ao exercício do direito de acesso e fiscalização pelo Município 

de Odivelas; 

g) O desrespeito, por mais de 3 (três) dias consecutivos ou 10 (dez) interpolados, 

do horário de funcionamento, salvo motivo atendível que seja expressamente 

aceite pelo Município de Odivelas; 

h) Em qualquer momento da vigência do contrato, o arrendatário não assegurar a 

existência de quaisquer licenças e autorizações administrativas necessárias ao 

desenvolvimento da atividade, objeto do presente Caderno de Encargos; 

i) Durante o período de vigência do contrato, o arrendatário não mantiver um 

Seguro de Responsabilidade Civil, que cubra eventuais danos resultantes da 

atividade a desenvolver; 

j) Violação do disposto nas alíneas b) e d) do n.º 1 da cláusula 8ª do presente 

Caderno de Encargos; 
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k) Se o arrendatário não observar, por mais de 3 (três) vezes consecutivas ou 6 

(seis) interpoladas, salvo motivo atendível, expressamente aceite pelo Município 

de Odivelas, o disposto na alínea i) do n.º 1 da cláusula 8ª do presente Caderno 

de Encargos. 

2. Nos casos previstos na alínea e) do número anterior é aplicável o disposto nos 

artigos 1041.º e 1042.º, ambos do Código Civil. 

3. A verificação de quaisquer das situações descritas nos números anteriores, confere 

ao Município de Odivelas o direito de resolução imediata do contrato, a exercer 

mediante carta registada com aviso de receção. 

4. A resolução constituí o Município de Odivelas no direito a ser indemnizado, nos 

termos gerais de direito. 

 

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Cláusula 20ª 

Responsabilidade do Arrendatário 

1. O arrendatário garante a adequada conservação e manutenção do local arrendado, 

ao longo do período de vigência do contrato. 

2. O arrendatário responderá civilmente, nos termos da lei geral, por quaisquer danos 

causados no exercício da atividade incluída no objeto do contrato, respondendo, 

ainda, nos termos em que o comitente responde pelos atos do comissário, pelos 

prejuízos causados por terceiros contratados, no âmbito dos trabalhos 

compreendidos no contrato. 

3. A responsabilidade do arrendatário abrange o pagamento de quaisquer despesas 

que sejam exigidas ao Município de Odivelas, por inobservância de disposições 

legais ou contratuais. 

4. O arrendatário é o único responsável pela reparação e indemnização de todos os 

prejuízos sofridos por terceiros, incluindo o próprio Município de Odivelas, até ao 
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termo do Contrato de Arrendamento, designadamente, os prejuízos materiais 

resultantes: 

a) Da sua atuação ou por este representado; 

b) Do deficiente comportamento dos equipamentos; 

c) Do impedimento de utilização. 

  

5. O arrendatário é o único responsável pela cobertura dos riscos e indemnização de 

danos no imóvel ou a quaisquer terceiros, fruto de circunstâncias fortuitas e/ou 

imprevisíveis, ou resultantes de quaisquer outras causas.  

6. Para além dos seguros obrigatórios, nos termos da legislação em vigor, o 

arrendatário fica obrigado a celebrar e manter em vigor, antes do início da utilização, 

todos os seguros que sejam aplicáveis, em face da utilização concreta do espaço 

arrendado, designadamente: 

a) Seguro de Trabalho; 

b) Multirriscos de Recheio; 

c) Responsabilidade Civil da atividade. 

 

Cláusula 21ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, por escrito, 

mediante endereço eletrónico ou carta registada com aviso de receção, para o 

domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

imediatamente comunicado à outra parte. 
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CAPÍTULO VI – RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

 

Cláusula 22ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios emergentes da interpretação ou execução do 

contrato, será competente o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, com 

expressa renúncia a qualquer outro, salvo nos casos em que a lei expressamente 

determine a competência de outro foro. 

 

Cláusula 23ª 

Legislação aplicável 

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos, o 

arrendamento rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, que 

estabelece o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, pelo disposto no 

Código Civil, e pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime do 

Arrendamento Urbano (NRAU), na sua redação atual. 

 

 

Odivelas, __ de ______________ de 2021. 
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