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MUNICIPIO ~ PONTES~ 
TERRA RICA DA HUM ANI DADE 

Artigo 1° 

OBJETO 

0 concurso tern por objeto a adjudica~ao do arrendamento rural - para fins (mica e 

exclusivamente de pastoreio com gada bovina aut6ctone-, com a necessaria entrega 

para explora~ao, de uma parcela de terrene, com a area de 42.000m2 (quarenta e dais 

mil metros quadrados) do predio rustico, sito na freguesia de S. Pedro de Arcos, 

concelho de Ponte de Lima, descrito na conservat6ria do Registo Predial de Ponte de 

Lima sob o numero cento e cinquenta e seis da freguesia de S. Pedro de Arcos, com 

aquisi~ao registada a favor do municipio de Ponte de Lhna, pela AP. 7 de 2006/11/08 e 

inscrito na matriz predial rustica sob o artigo 2 (conforme planta anexa_terrenol). 

Artigor 

DURA~AO DO ARRENDAMENTO 

1. 0 arrendamento e atribuido por um prazo de 7 anos, contados a partir da data da 

assinatura do contrato, obrigando-se todos os concorrentes a apresentar proposta 

considerando este prazo. Ap6s este prazo, o contrato considera-se automaticamente 

renovado por periodos sucessivos de 7 anos, enquanto nao for denunciado por 

qualquer das partes, ate ao limite maximo de 21 anos. 

2. Caso haja denuncia, deve a mesma ser comunicada atraves da carta registada com 

aviso de rece~ao, a outra parte, com antecedencia minima de 60 dias seguidos. 

Artigo 3.2 

CONTAGEM DE PRAZOS 

Os prazos contam-se de acordo com o disposto no artigo 72.Q do C6digo de 

Procedimento administrative, salvo os prazos para apresenta~ao de propostas. 

Artigo 4° 

USO EFETIVO DO PREDIO 

0 arrendatario deve usar efetivamente a coisa para o fim contratado: arrendamento 

rural para fins unica e exclusivamente da atividade pecuaria em regime extensive. 
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Artigo 5.2 

BENS AFETOS AO ARRENDAMENTO 

Ao arrendamento corresponde uma parcela de terrene com as areas conforme 

descritas na planta em anexo. 

Artigo 6 

OBRIGA<;OES DO ARRENDATARIO 

1. Constituem encargos e deveres do arrendatario: 

a) Pagar a renda; 

b) Facultar a Camara Municipal a inspe~ao dos predios; 

c) Nao aplicar os predios a fim diverse daquele a que se destinam, conforme art. 42 

do presente caderno de encargos; 

d) Nao fazer dele uma utiliza~ao imprudente; 

e) lnformar o senhorio de qualquer circunstancia que possa condicionar o normal 

desenvolvimento da atividade; 

f) Obter todas as licen~as, certifica~oes, credencia~oes e autoriza~oes necessarias 

ao exercfcio da atividade integrada ou de algum modo relacionada com o 

objeto do contrato, salvo estipula~ao contratual em contra rio. 

g) Restituir o im6vel, em perfeitas condi~oes, findo o contrato. 

2. Devido ao facto dos terrenos se encontrarem integrados na Area de Paisagem 

Protegida das lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, o arrendatario obriga-se: 

a) A nao exceder o encabe~amento de 2 cabe~as normais por hectare; 

b) A utilizar animais de especies pecuarias aut6ctones; 

c) A manter as sebes de compartimenta~ao das pastagens existentes, a base de 

carvalhos, amieiros e salgueiros; 

d) A estabelecer medidas, em conjunto com a entidade contratante, para a 

protec~ao e salvaguarda de valores naturais excecionais que venham a ser 

identificados no perfodo de tempo em que vigora o contrato de arrendamento, 

nomeadamente ao nivel da flora. 
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3. Devido ao facto dos terrenos se encontrarem integrados na Area de Paisagem 

Protegida das lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, o arrendatario esta ainda 

impedido de: 

a) Proceder a altera~oes (ex. abertura de novas valas de drenagem e a altera~ao 
da rede de valas e linhas de agua), na rede de drenagem existente que 

resultem na destrui~ao ou degrada~ao de areas ocupadas por habitats 

higr6filos, designadamente bosques palustres, lagoas temporarias e prados 

higr6filos; 

b) Promover altera~oes a morfologia do solo; 

c) Promover altera~oes ao coberto vegetal natural herbaceo e arbustivo, salvo em 

determinadas areas em que, obtendo a autorizac;:ao da entidade contratante, 

poderao ser levadas a cabo a~oes de melhoramento das pastagens; 

d) lnstalar ou edificar qualquer tipo de constru~ao de apoio a atividade pecuaria 

sem a previa aprova~ao pela entidade contratante. 

Artigo 7 

LOCAL DE PAGAMENTO DA RENDA 

1. A renda e anual e corresponde a uma presta~ao pecuniaria. 

2. A primeira rend a veneer-se-a no momento da celebra~ao do contrato e cad a uma 

das restantes no mes correspondente do ano seguinte. 

3. A renda sera paga na Tesouraria da Camara Municipal, sita na Pra~a da RepubliCa, 

dentro do horario normal de atendimento ao publico. 

4. A renda sera atualizada anualmente de acordo com os coeficientes de atualiza~ao 

anual de rendas, resultante da varia~ao do fndice de prec;:os do consumidor, sem 

habitac;:ao, correspondente aos ultimos 12 meses e para os quais existem valores 

disponfveis a data de 31 de agosto, apurado pelo Institute Nacional de Estatfstica, I. P., 

e publicado no Diario da Republica ate 30 de outubro de cada ano. 

5. A primeira atualiza~ao pode ser exigida um ano ap6s o inicio da vigencia do 

contrato e as seguintes, sucessivamente, um ano ap6s a atualiza~ao anterior. 
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6. A Camara Municipal comunica, por escrito e com a antecedencia minima de 30 

dias, o coeficiente de atualizac;:ao e a nova renda dele resultante. 

Artigo8 

MORA DO ARRENDATARIO 

No caso de se verificar mora no pagamento, o arrendatario fica obrigado, para ah~m 

do valor da renda em divida, ao pagamento de uma indemnizac;:ao igual a 50% 

daquele que for devido, salvo se o contrato for resolvido com base na falta de 

pagamento. 

Artigo9 

DEVER DE MANUTENy\0 E RESTITUiy\0 

1. 0 arrendatario e obrigado a manter e restituir os predios no estado em que o 

recebeu, ressalvadas as deteriorac;:oes inerentes a uma prudente utilizac;:ao, em 

conformidade com os fins do contrato. 

2. Presume-se que o predio foi entregue a Camara Municipal em born estado de 

manutenc;:ao quando nao exista documento onde as partes tenham descrito o estado 

dela ao tempo da entrega. 

Artigo10 

INDEMNIZAy\0 PELO ATRASO NA RESTITUJy\0 DOS PREDIOS 

Se o predio nao for restituido, por qualquer causa, logo que finde o contrato, o 

arrendatario e obrigado, a titulo de indemnizac;:ao, a pagar ate ao momenta da 

restituic;:ao, o valor de 25,00€ por cada dia de atraso. 

Artigo 11 

RESGATE DO ARRENDAMENTO 

0 arrendamento podera ser resgatado pela Camara Municipal, por razoes de interesse 

publico, ap6s o decurso do prazo fixado no contrato ou ainda em qualquer altura, 
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concedendo urn prazo maximo de 90 dias ao adjudicatario para entrega do local nas 

mesmas condi~oes em que o recebeu. 

Artigo 12 

REVOGAc;:AO DO ARRENDAMENTO 

1. A Camara Municipal podera dar por terminado o arrendamento se o arrendatario 

nao cumprir as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, bern como as 

descritas no contrato a celebrar, e ainda se: 

a) Forem alteradas as condi~oes iniciais do contrato, designadamente por 

incumprimento do pagamento . anual da renda fixada, desvio do objeto do 

arrendamento e quando se verifiquem perturba~oes ou deficiencias graves na 

organiza~ao e regular desenvolvimento da atividade; 

b) Ap6s julgamento, o arrendatario for condenado por infra~oes graves, 

relacionadas com a atividade que exerce; 

c) Cessa~ao ou suspensao, total ou parcial, pelo arrendatario da execu~ao ou 

explora~ao do predio. 

2. A resolu~ao do arrendamento sera sempre precedida de instaura~ao do 

competente processo, no qual o arrendatario sera ouvido. 

3. A resolu~ao do arrendamento nao dara Iugar ao pagamento de quaisquer 

indemniza~oes. 

Artigo 132 

CASOS DE CADUCIDADE 

0 Contrato de arrendamento caduca: 

a) Findo o prazo estipulado; 

b) Por morte do arrendatario, ou tratando-se de pessoa singular ou coletiva, pela 

extin~ao da atividade. 
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Artigo 142 

EFEITOS DA EXTIN~AO DO CONTRA TO NO TERMO PREVISTO 

No termo do contrato, nao sao oponfveis, ao senhorio, os contratos celebrados pelo 

arrendatario com terceiros para efeitos do desenvolvimento da atividade. 

Artigo 152 

RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

1. 0 senhorio responde por danos causados pelo arrendatario a terceiros no 

desenvolvimento da atividade por facto que ao primeiro seja imputavel. 

2. 0 senhorio responde ainda por facto que nao lhe seja imputavel, mas neste caso s6 

depois de exercidos quaisquer direitos resultantes de contrato de seguro que no caso 

caibam. 

Artigo 162 

ENCARGOS E DESPESAS 

1. Os encargos e despesas correntes respeitantes ao fornecimento de bens e 

servi~os e outras despesas modais, relativos ao predio sao por conta do 

arrendatario. 

2. Os encargos com as despesas de eletricidade e agua devem ser contratados em 

nome do arrendatario. 

Artigo 172 

INSPE~AO DA EXPLORA~AO 

1. 0 Municipio de Ponte de Lima reserva-se o direito de efetuar inspe~oes a 
explora~ao e ao estado de conserva~ao dos predios. 

2, A fiscaliza~ao dara conhecimento por escrito ao arrendatario das deficiencias 

verificadas, devendo aquele promover a sua corre~ao. 

Artigo 182 -

ENCARGOS DO CONTRATO 

Sao da inteira responsabilidade do arrendatario as despesas resultantes da 
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celebra<;ao do contrato. 

Artigo 192 

INTERPRETAtAO DAS CLAUSULAS DO CADERNO DE ENCARGOS E CASOS OMISSOS 

1. Qualquer duvida que seja suscitada na interpreta<;ao de algumas clausulas deste 

caderno de encargos, existindo casos omissos, sera a mesma esclarecida, ou suprida a 

omissao, pela Camara Municipal, devendo ser colocada, por escrito, dentro do 

primeiro ter<;o do prazo previsto para apresenta<;ao das propostas. 

2. A falta de cumprimento da alfnea anterior torna o concorrente responsavel por 

todas as consequencias da errada interpreta<;ao que haja feito. 

3. No caso de divergencia entre os documeritos patentes do concurso e o contrato de 

arrendamento, prevalece 0 ultimo. 

Artigo 202 

INTERPRETA~AO, VALIDADE OU EXECUtAO DO CONTRATO 

Os litfgios emergentes da execu<;ao do contrato serao regulados pela legislac;ao 

portuguesa em vigor, em particular o Decreto-Lei n.Q 294/2009, de 13 de outubro e 

submetidos ao foro do Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo, com 

renuncia a qualquer outro. 

Ponte de Lima, JI~ de junho de 2016 

0 Presidente da Camara Municipal, 

- -~ 
Victor Manuel Alves Mendes (Eng.) 
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