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CADERNO DE ENCARGOS 
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2. Duração do arrendamento 

3. Uso efetivo do local arrendado 

4. Bens afetos ao arrendamento 

5. Pequenas Reparações 

6. Realização de Obras 

7. Transmissão da Posição de arrendatário 

8. Obrigações do arrendatário 

9. Funcionamento 

10. local de Pagamento da Renda 

11. Mora do arrendatário 

12. Dever de manutenção e restituição 

13. Período de Carência 

14. Indemnização pelo atraso na restituição do imóvel 

15. Resgate do arrendamento 

16. Revogação do arrendamento 

17. Casos de caducidade 

18. Responsabilidade perante terceiros 

19. Efeitos da extinção do contrato no termo previsto 

20. Encargos e Despesas 

21. Inspecção da Exploração 

22. Encargos do contrato 

23. Interpretação das cláusulas do caderno de encargos e casos omissos 

24. Interpretação, validade ou execução do contrato 
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Artigo 10 

OBJECTO 

1- O concurso tem por objeto a Adjudicação do arrendamento do Parque de Pesca de 

Rendufe, sito no Lugar de Sobrada, freguesia de Rendufe, concelho de Ponte de Lima. 

2- O Parque de Pesca é composto por um espaço exterior e um espaço coberto. 

3- O espaço exterior é constituído por três Lagoas e várias áreas verdes, conforme 

planta. 

4 -O espaço interior é composto por armazém, compartimento técnico, balneários, 

sala de refeições, escritório, sala para pesagem e lavagem do pescado. (conforme 

planta anexa) 

Artigo r 
DURAÇÃO 

1 - O presente arrendamento é atribuído por um prazo de 10 anos, contados a partir 

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

considerando este prazo. 

2 - Após este prazo, o contrato considera-se automaticamente renovado por 

sucessivos períodos de 1 ano, até um máximo de dez anos, se não houver lugar a 

denúncia por qualquer das partes. 

2 - Caso haja denúncia, deve a mesma ser comunicada através da carta registada com 

aviso de recepção, à outra parte, com antecedência mínima de 60 dias seguidos. 

Artigo 30 

USO EFECTIVO DO LOCAL ARRENDADO 

O arrendatário deve usar efetivamente a coisa para o fim contratado: Parque de Pesca 

- exclusivamente para Truticultura - Restauração e Bebidas. 

Artigo 4 0 

BENS AFECTOS AO ARRENDAMENTO 

Ao arrendamento do Parque de Pesca de Rendufe corresponde o parque e o 

estabelecimento conforme planta em anexo. 

Artigo 50 

PEQUENAS REPARAÇÕES 

É lícito ao arrendatário realizar pequenas reparações no imóvel quando elas se tornem 

necessárias para assegurar o seu conforto e comodidade. 

Artigo 60 

REALIZAÇÃO DE OBRAS 

1. Cabe à Câmara Municipal executar todas as obras de conservação, ordinár' 

extraordinárias, referidas pelas leis vigentes ou pelo fim do contrato. 
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2. O arrendatário apenas pode executar quaisquer obras quando autorizado pela 

Câmara Municipal, a solicitação do mesmo. 

Artigo 72 

TRANSMISSÃO DA POSiÇÃO DE ARRENDATÁRIO 

1. Durante a vigência do contrato não é permitida a transmissão da posição de 

arrendatário, sem autorização expressa da Câmara Municipal, que analisará o pedido. 

2. Autorizada a transmissão da posição de arrendatário, o prazo relativo ao 

arrendamento não interrompe nem suspende o prazo até então decorrido. 

Artigo 8° 

OBRIGAÇÕES DO ARRENDATÁRIO 

Constituem encargos e deveres do arrendatário: 

a) Pagar a renda definida dentro do prazo fixado; 

b) Facultar à Câmara Municipal a inspeção do imóvel; 

c) Não aplicar o imóvel a fim diverso daquele a que se destina, conforme art. 3º do 

presente caderno de encargos; 

d) Não fazer dele uma utilização imprudente, sendo responsável pelo eventual mau 

uso que faça das instalações fixas de água, esgotos, electricidade e gás. 

e) Informar o senhorio de qualquer circunstância que possa condicionar o normal 

desenvolvimento da actividade; 

f) Tolerar as reparações urgentes, bem como quaisquer obras ordenadas pela 

Câmara Municipal; 

g) Adquirir o material de copa e cozinha inerente á actividade de restauração e 

bebidas. 

h) Assegurar a manutenção das Lagoas, atendendo ao disposto no Despacho nº 

30571/2008; e do espaço exterior conforme planta anexa, devendo cumprir com 

o seguinte: 

• O destino final da água, para saída de fundo, deve ser efectuado em cisterna para 

a Etar de Ponte de Lima, de acordo com a proposta de projecto; 

• Utilização de alimentos extrusados; 

• Distribuição automática e homogénea dos al imentos nos tanques, evitando 

sobredosagens; 

• Proibição de libertar, através do canal de saída de água utilizando sedimentos 

para o meio receptor; 

• Cumprimento dos valores limite de emissão definidos legalmente, em termos de 

55T, CBOS, fósforo total e azoto total, para rejeição de água no rio Labruja 

• Implementação de um programa de monitorização da qualidade da água do Rio 

Labruja, em termos deCBOS, oxigénio dissolvido, azoto amoniacal, amoníaco -
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ionizado, nitritos e fosfatos, com periodicidade trimestral, a ser realizado durante 

o 1º ano de funcionamento da unidade e a ser reformulado, se necessário, em 

momento posterior; 

• A monitorização referida na medida anterior deve ser efectuada a montante e a 

jusante da instalação e, ainda, em locais que permitam caracterizar as incidências 

da descarga no rio; 

• Os resultados da monitorização indicados nas medidas anteriores devem ser 

remetidos à CCDR Norte; 

• Caso se verifique no futuro, após a entrada em funcionamento da instalação, 

incidências significativas na qualidade do rio Labruja, derivadas da descarga de 

água da unidade, o proprietário deve tomar de imediato medidas adicionais de 

minimização, tais como a instalação de um sistema de tratamento de água, tendo 

em vista a sua filtração e degradação da matéria orgânica. 

i) Obter todas as licenças, certificações, credenciações e autorizações necessárias 

ao exercício da actividade integrada ou de algum modo relacionada com o 

objecto do contrato, salvo estipulação contratual em contrário. 

j) Assegurar que exista no parque o material necessário à prática de pesca, 

designadamente cestas, canas e fio de pesca, anzóis, chumbos, e disponibiliza-Ios, 

a título gratuito aos utilizadores que solicitem, com a obrigatoriedade de o 

devolverem nas condições em que lhes foi disponibilizado. 

k) Manter em perfeito estado de asseio e funcionamento todo o espaço e 

equipamento do Parque; 

I) Assegurar o bom estado das trutas, designadamente o seu transporte, 

acondicionamento, alimentação e manutenção no estrito cumprimento da 

legislação em vigor para o sector. 

m) Velar pela guarda e conservação dos bens recorrendo à autoridade policial 

sempre que se mostre necessário; 

n) Dotar os espaços de meios que evitem todo ou qualquer tipo de poluição, 

incluindo a sonora; 

o) Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar 

ou a impedir o cumprimento legal e atempado de qualquer das suas obrigações e 

possa constituir causa de resolução; 

p) Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situação que corresponda a 

acontecimentos que alterem substancialmente o normal desenvolvimento da sua 

atividade, bem como da verificação de anomalias estruturais ou outras que sejam 

significativas, para a boa conservação dos espaços; 

q) Fornecer, por escrito e no menor prazo possível, relatório circunstanciado e 

fundamentado das situações constantes da alínea anterior, integrando 
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eventualmente a contribuição de entidades externas e de reconhecida 

competência, com indicação das correspondentes medidas tomadas ou a 

implementar para superação daquelas situações. 

r) Apresentar prontamente as informações complementares ou adicionais que lhe 

forem solicitadas. 

s) Não permitir condutas ofensivas dos bons costumes e de moral pública, bem 

como práticas suscetíveis de provocar incómodo para os utentes; 

t) Manter em perfeito estado de asseio e funcionamento todos os espaços e bens 

(mobiliário equipamento e utensílios); 

u) Realizar a manutenção preventiva de modo a evitar degradação, sendo da 

responsabilidade a reparação de todas as avarias, assim como a substituição de 

todos os bens quando necessário; 

v) Restituir o imóvel e respetivos bens, em perfeitas condições, findo o contrato 

Artigo 92 

FUNCIONAMENTO 

O horário de funcionamento será de acordo com a legislação em vigor e obedecerá ao 

que determina o Regulamento Municipal de Horário de Funcionamento. 

Artigo 10° 

LOCAL DE PAGAMENTO DA RENDA 

1. A renda corresponde a uma prestação pecuniária e periódica. 

2. A primeira renda vencer-se-á no momento da celebração do contrato e cada uma 

das restantes deverão ser pagas até ao dia 8 de cada mês, ou no dia útil 

imediatamente seguinte. 

3. A renda será paga na Tesouraria da Câmara Municipal, sita na Praça da República, 

dentro do horário normal de atendimento ao público. 

4. A renda será actualizada anualmente de acordo com os coeficientes de 

actualização vigentes, publicados anualmente em Portaria publicada em Diário da 

República. 

5. A primeira actualização pode ser exigida um ano após o início da vigência do 

contrato e as seguintes, sucessivamente, um ano após a actualização anterior 

6. A Câmara Municipal comunica, por escrito e com a antecedência mínima de 30 dias 

seguidos, o coeficiente de actualização e a nova renda dele resultante. 

Artigo 11.° 

MORA DO ARRENDATÁRIO 
No caso de se verificar mora no pagamento, o arrendatário fica obrigado, para além 

do valor da renda em dívida, ao pagamento de uma indemnização igual a 50% 

daquele que for devido. 
Tel 258 900 400 . Fax 258 900 410 . Praça da República· 4990-062 Ponte de Uma· geral@cmpontedelima.pt·www.crn-pontedelima.pt 



~~ MUNICÍPIO PONTE E) ~ 
TERRA R ICA DA HUMANIDADE 

Artigo 120 

DEVER DE MANUTENÇÃO E RESTITUIÇÃO 

1. O arrendatário é obrigado a manter e restitu ir o imóvel, no estado em que os 

recebeu, ressalvadas as deteriorações inerentes a uma prudente utilização, em 

conformidade com os fins do contrato. 

2. Presume-se que o imóvel foi entregue à Câmara Municipal em bom estado de 

manutenção quando não exista documento onde as partes tenham descrito o estado 

daquele ao tempo da entrega. 

Artigo 13.0 

PERíODO DE CARÊNCIA 

1. O arrendatário terá um período de carência de um mês para o pagamento da 

renda, que contará a partir da data de assinatura do contrato, para insta lação e 

adaptação do imóvel ao fim proposto. 

2. O período de carência termina impreterivelmente ao fim de um mês a contar 

da assinatura do contrato, independentemente de ter finalizado ou não a 

instalação e adaptação do imóvel ao f im proposto. 

Artigo 140 

INDEMNIZAÇÃO PELO ATRASO NA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL 

Se o imóvel não for restituído, por qualquer causa, logo que f inde o contrato, o 

arrendatário é obrigado, a título de indemnização, a pagar até ao momento da 

restitu ição, o valor de 35,00 € por cada dia de atraso. 

Artigo 15º 

RESGATE DO ARRENDAMENTO 

1. O arrendamento poderá ser resgatado pela Câmara Municipal, por razões de 

interesse público, após o decurso do prazo fixado no contrato ou ainda em qualquer 

altura, concedendo um prazo máximo de 90 dias ao arrendatário para entrega do local 

nas mesmas condições em que o recebeu. 

2. Em caso de resgate, o arrendatário tem direito a uma indemnização 

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a 

estes, deduzir-se o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos. 

Artigo 16º 

REVOGAÇÃO DO ARRENDAMENTO 

1. A Câmara Municipal poderá dar por terminado o arrendamento se o arrendatário 

não cumprir as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, bem como as 

descritas no contrato a celebrar, e ainda se: 
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a) Forem alteradas as condições iniciais do contrato, designadamente por 

incumprimento do pagamento mensal da retribuição fixada, desvio do objeto do 

arrendamento e quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na 

organização e regular desenvolvimento da actividade ou no estado geral das 

instalações e equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade 

daquela actividade ou a integridade e segurança de pessoas e bens; 

b) Após julgamento, o arrendatário for condenado por infracções graves, 

relacionadas com a actividade comercial que exerce; 

c) Cessação ou suspensão, total ou parcial, pelo arrendatário da execução ou 

exploração do estabelecimento. 

2. A resolução do arrendamento será sempre precedida de instauração do 

competente processo, no qual o arrendatário será ouvido. 

3. A resolução do arrendamento não dará lugar ao pagamento de quaisquer 

indemnizações. 

Artigo 17.2 

CASOS DE CADUCIDADE 

O Contrato de arrendamento caduca: 

a) Findo o prazo estipulado; 

b) Por morte do arrendatário, ou tratando-se de pessoa singular ou colectiva, pela 

extinção da actividade. 

Artigo 182 

RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

1. O senhorio responde por danos causados pelo arrendatário a terceiros no 

desenvolvimento da actividade por facto que ao primeiro seja imputável. 

2. O senhorio responde ainda por facto que não lhe seja imputável, mas neste caso só 

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

caibam. 

Artigo 192 

EFEITOS DA EXTINÇÃO DO CONTRATO NO TERMO PREVISTO 

No termo do contrato, não são oponíveis, ao senhorio, os contratos celebrados com 

terceiros para efeitos do desenvolvimento da actividade. 

Artigo 202 

ENCARGOS E DESPESAS 

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

serviços, designadamente água, luz, gás, e outras despesas modais, relativos ao 

local arrendado são por conta do arrendatário. 

2. Os encargos com as despesas de electricidade e água devem ser contratados em 

nome do arrendatário. 
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Artigo 21.2 

INSPECÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

1. O Município de Ponte de lima reserva-se o direito de efectuar inspecções à 

exploração e ao estado de conse rvação de estruturas afectas às instalações do 

Parque de Pesca. 

2. A fiscalização dará conhecimento por escrito ao arrendatário das deficiências 

verificadas, devendo aquele promover à sua correcção. 

Artigo 222 

ENCARGOS DO CONTRATO 

São da inteira responsabilidade do arrendatário as despesas resultantes da 

celebração do contrato. 

Artigo 232 

INTERPRETAÇÃO DAS cLÁUSULAS DO CADERNO DE ENCARGOS E CASOS OMISSOS 

Qualquer dúvida que seja suscitada na interpretação de algumas cláusulas deste 

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

omissão, por deliberação da Câmara Municipal. 

Artigo 24.2 

INTERPRETAÇÃO, VALIDADE OU EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Os litígios emergentes da execução do contrato serão regulados pela legislação 

portuguesa em vigor e submetidos ao foro do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Braga, com renúncia a qualquer outro. 

Ponte de lima,<± de julho de 2019, 

O Presidente da Câmara Municipal, 

---=:::<=' :::s;::s:: f@}~~ ~~::::::::=~ .. 
Victor Manuel Alves Mendes (Eng.) 
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