
EDITAL 
 

ATRIBUIÇÃO DE CONCESSÕES NO MERCADO MUNICIPAL 
 

Manuel Fernando Neves de Oliveira, Vereador da Câmara 
Municipal, faz saber que o Município de Beja irá proceder a hasta 
pública, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de 
Beja, de 4 de março, de 2015, a realizar em 30 de março de 2015, 
pelas 17 horas, no salão nobre da sede do Município de Beja,  para 
atribuição da exploração comercial, em regime de concessão, de 
instalações, abaixo identificadas, sitas no Mercado Municipal, nos 
termos e com os fundamentos seguintes, sendo certo que os 
lugares a concessionar serão atribuídos aos concorrentes que 
oferecerem o valor de arrematação mais elevado, a partir da base 
mínima de licitação de 200,00 euros, sendo apenas admissíveis 
lanços não inferiores de 50 euros, não podendo ser atribuídas a 
cada concorrente mais do que uma concessão no presente 
processo, depositando o adjudicatário, no ato da adjudicação, 50% 
do valor da arrematação, e o restante no ato da outorga do 
respetivo contrato: 
Zona 1 – Exterior do mercado: 
Nº da loja: 3 – destina-se à exploração de comércio ou serviços, 
com a área de 20,90 m2, cuja renda mensal será de 110,00 €; 
Nºs das lojas: 5 e 6 – prioritariamente, serão, em conjunto, 
destinadas à atividade de restauração, com a área total de 83,60 
m2, cuja renda mensal é de 860,00 euros. No caso de ficar deserta 
esta possibilidade, consideram-se adjudicar isoladamente cada uma 
das lojas, nos termos seguintes:   
Nº da loja: 5 - (nesta loja está integrada a loja 4A do interior) – 
destina-se à exploração de comércio ou serviços ou 
estabelecimento de bebidas, com a área de 41,80 m2, sendo que a 
renda mensal será, respetivamente de 217,00 € ou de 430,00 €, no 
último caso; 
Nº da loja: 6 - (nesta loja está integrada a loja 4 do interior) – 
destina-se à exploração de comércio ou serviços ou 
estabelecimento de bebidas, com a área de 41,80 m2, sendo que a 
renda mensal será, respetivamente de 217,00 € ou de 430,00 €, no 
último caso; 
Nº da loja: 9 – destina-se à exploração de comércio ou serviços, 
com a área de 20,90 m2, cuja renda mensal será de 109,00 €; 
Zona 2 – Interior do mercado, junto ao Minipreço: 
Nº da loja: 4 – destina-se à exploração de comércio ou serviços, 
com a área de 15,68 m2, cuja renda mensal será de 83,00 €; 



Zona 3 – Interior do mercado: 
Nº da loja: 10A – destina-se à exploração de comércio ou serviços, 
com a área de 12,16 m2, cujo renda mensal será de 68,00 €  
Nº da loja: 11 – destina-se à exploração de comércio ou serviços ou 
talho, com a área de 15,96 m2, cuja renda mensal será de 83,00 € 
ou 164,00 €, no último caso; 
Nº da loja: 13 – destina-se à exploração  de comércio ou serviços 
ou talho, com a área de 15,96 m2, cuja renda mensal será de 
83,00€ ou 164,00 €, no último caso 
Nº da loja: 16 – destina-se à exploração de comércio ou serviços ou 
talho, com a área de 22,80 m2, cuja renda mensal será de 119,00 € 
ou 236,00 €, no último caso 
São ainda obrigações dos concorrentes, a quem vierem a ser 
adjudicadas as explorações comerciais das lojas supra 
identificadas: 
1 – A outorga do respetivo contrato escrito de exploração comercial, 
em regime de concessão, no prazo que lhe for indicado pelos 
serviços municipais, sendo de aplicar o Código dos Contratos 
Públicos, com as devidas adaptações e o Regulamento do Mercado 
Municipal do Município de Beja. 
2 – Pagar a renda que for devida até ao dia um do mês a que disser 
respeito, podendo haver uma tolerância até ao dia oito de cada 
mês, ficando o Município com direito a atualizar o valor da renda, 
nos mesmos termos que são aplicáveis ao arrendamento urbano, à 
qual acrescem os impostos que forem devidos 
3 – O contrato de concessão terá a duração de cinco anos, o qual 
caduca no fim do prazo, não podendo ser objeto de renovação 
automática, nem devendo prever condições mais vantajosas para o 
concessionário cuja atribuição do lugar tenha caducado ou para 
quaisquer pessoas que com este mantenham vínculos de 
parentesco ou afinidade, vínculos laborais ou, tratando -se de 
pessoa coletiva, vínculos de natureza societária, nos termos do que 
dispõe o nº 1, al. a) e nº 4 do artº 80º por força do artº 72º, todos do 
DL nº 10/2015, de 16 de janeiro. 
4 – Assumir todas as despesas de exploração da concessão, 
nomeadamente, as das obras necessárias ao funcionamento do 
lugar/loja supra identificado, logo que autorizadas pela Câmara 
Municipal, fornecimento de água e energia elétrica, incluindo a 
instalação dos respetivos contadores, e, bem assim, promover 
todas as diligências administrativas, incluindo licenças ou outras, 
assumindo as respetivas despesas, com vista a dotar a loja dos 
requisitos legais, atuais e futuros, indispensáveis ao seu 
funcionamento. 



5 – Autorizar a posse administrativa das instalações 
concessionadas sempre que houver o pagamento de rendas em 
dívida, tendo-se por resolvido o contrato, sem que o concessionário 
tenha direito a qualquer indemnização. 
6 – Permitir a fiscalização do lugar concessionado pelo Município de 
Beja, sob pena de posse administrativa para o efeito. 
O presente edital é publicado nos lugares de estilo durante cinco 
dias, nos dez dias subsequentes à tomada da deliberação que o 
aprovou e no sítio da Internet do Município de Beja, nos termos do 
que dispõe o artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
Município de Beja, 20 de fevereiro de 2015. 
O Vereador Manuel Oliveira, com delegação de competências na 
matéria a que diz respeito o presente edital.   
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….   
 


