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CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO CAFÉ/ESPLANADA DO JARDIM DO BACALHAU 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

Disposições gerais 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas que regem a concessão da 

exploração do Café/Esplanada do Jardim do Bacalhau. 

 

Artigo 2º 

Obrigações principais do concessionário 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e no presente caderno 

de encargos decorrem para o concessionário as seguintes obrigações principais: 

a) Equipar o espaço de Café/Esplanada, nomeadamente a aquisição das máquinas 

necessárias bem como todo o equipamento de apoio;  

b) Obter todas as licenças, certificações e autorizações necessárias às atividades 

integradas na concessão; 

c) Assegurar a gestão do Café/Esplanada conforme definido no presente caderno de 

encargos; 

d) Apresentar a mera comunicação prévia antes do início da exploração. 
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Artigo 3º 

Prazo, resgate e transmissão 

3.1. O prazo da concessão é de 2 (dois) anos, podendo ser renovada por igual período de 

tempo, se para tal o concedente, expressamente e por escrito, comunicar essa intenção ao 

concessionário com a antecedência de 90 dias do termo do prazo.  

3.2. A atribuição dos direitos de concessão não é transmissível, total ou parcialmente, a 

qualquer título, sendo nulos e de nenhum efeito os atos e contratos celebrados com 

infração do aqui previsto. 

 

Artigo 4º 

Início e termo da exploração 

4.1. Após a adjudicação o concessionário poderá dar início à exploração do Café/Esplanada, 

sendo que a mesma tem que ocorrer até 30 (trinta) dias após a adjudicação, salvo se por 

motivos devidamente justificados houver necessidade de prorrogação do prazo, nunca 

podendo exceder o total de 60 (sessenta) dias. 

4.2. O concessionário é o único responsável perante o Município de Beja pela preparação, 

planeamento e coordenação de todas as tarefas a desenvolver na exploração.  

4.3. Com o termo da concessão, o concessionário entregará ao Município de Beja as 

instalações concessionadas, no mínimo, nas condições em que lhe foram entregues na data 

da adjudicação, incluindo todas as benfeitorias que forem entretanto executadas e 

devidamente autorizadas. 

 

Artigo 5º 

Pagamentos 

5.1. O concessionário fica obrigado ao pagamento da prestação mensal proposta para a 

concessão até ao dia 8 (oito) de cada mês, entendendo-se que se o último dia for sábado, 

domingo ou feriado, o prazo terminará no dia útil imediatamente a seguir. 

5.2. O pagamento será efetuado mediante transferência bancária ou pagamento na 

Tesouraria da Câmara Municipal de Beja. 

5.3. O primeiro pagamento terá lugar até ao oitavo dia do mês seguinte ao da adjudicação. 
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5.4. Por cada dia de atraso verificado no pagamento, nos termos referidos nos números 

anteriores, serão aplicados, sobre o valor em dívida, juros de mora à taxa legal em vigor.  

5.5. O não pagamento da renda mensal durante 3 meses implica a cessação imediata do 

direito de exploração do café/esplanada, sem direito a qualquer indemnização.  

5.6. O valor da prestação será atualizado anualmente por aplicação dos coeficientes de 

actualização aos arrendamentos urbanos não habitacionais. 

5.7. De acordo com o valor do investimento a realizar pelo concessionário, devidamente 

comprovado, pode ser concedido ao mesmo, desde que o requeira por escrito e alegue 

fundamento bastante, um período de carência de pagamento da renda. 

 

Artigo 6º 

Cobertura por seguros 

6.1. É da responsabilidade do concessionário celebrar e manter em vigor, sem qualquer 

encargo para o Município de Beja, os seguros obrigatórios nos termos da legislação em 

vigor, válidos até ao fim da concessão, principalmente: 

a) Seguros de trabalho de todo o pessoal afecto á exploração; 

b) Seguro de responsabilidade civil da actividade de exploração; 

6.2. Constitui uma obrigação do concessionário a manutenção em vigor das respectivas 

apólices, designadamente através do pagamento atempado dos respectivos prémios, pelo 

valor que lhe seja debitado pelas seguradoras. 

 

Artigo 7º 

Pessoal 

7.1. São da exclusiva responsabilidade do concessionário todas as obrigações relativas ao 

pessoal empregado na exploração, à sua aptidão profissional e à sua disciplina, bem como 

ao cumprimento da legislação laboral em vigor. 

7.2.Todo o pessoal contratado pelo concessionário deverá equipar-se, durante o período de 

funcionamento, com vestuário segundo o modelo a acordar com a entidade adjudicante, 

cuja aquisição é da responsabilidade é do concessionário. 

 



4 

 

Artigo 8º 

Equipamentos, água, luz e serviços de comunicações 

8.1. Constituem encargos do concessionário os custos com a utilização de máquinas, 

aparelhos, utensílios, ferramentas, bem como todos os encargos com a manutenção e/ou 

substituição dos equipamentos existentes, manutenção e/ou melhoria das instalações 

concessionadas, em tudo indispensável à boa execução da exploração. 

8.2.No ato de entrega do espaço da exploração, será feito um inventário de todo o 

património existente, ficando o concessionário responsável pela sua conservação e 

substituição e como seu fiel depositário. 

8.3. O equipamento a adquirir pelo concessionário, designadamente mobiliário, toldos, 

guarda-sóis, guarda-ventos, está sujeito à prévia aprovação do Presidente da Câmara 

Municipal obtida informação da Divisão de Administração Urbanística (DAU), a fim de 

salvaguardar o nível de qualidade do serviço e da imagem urbana. 

8.4. As despesas com água, luz e serviços de comunicação são da responsabilidade do 

concessionário. 

 

Artigo 9º 

Fiscalização 

9.1. O Município de Beja tem o direito de fiscalização da exploração, nomeadamente para 

avaliar se o concessionário está a cumprir as condições da concessão. 

9.2. Para o efeito o Município de Beja dará instruções ao concessionário, far-lhe-á avisos e 

notificações e praticará os demais atos necessários, incluindo a realização de uma vistoria 

anual ao estabelecimento pela Comissão Técnica já constituída na Divisão de Administração 

Urbanística (DAU). 

9.3. A falta de cumprimento dos requisitos legais no que diz respeito à higiene e saúde 

pública ou de outras normas contratuais ou legais tem como consequência a perda do 

direito de exploração sem direito a qualquer indemnização.  

 

CONDIÇÕES TÉCNICAS 

Artigo 10º 

Tipo de utilização 
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O Café/Esplanada destina-se exclusivamente à venda de bebidas, gelados, sandes, 

pastelaria, salgados, alimentos de preparação rápida: torradas, tostas mistas, sandes e 

cachorros, de acordo com as regras legais de comercialização destes produtos 

designadamente em termos de higiene e saúde pública. 

Artigo 11º 

Período de funcionamento 

11.1. O Café/Esplanada deverá funcionar de Janeiro a Dezembro, entre as 07 h e as 02 h 

exceto a esplanada que encerrará às 24 h. 

11.2. O incumprimento do disposto no número anterior, sem razões justificáveis assim 

entendidas pela entidade adjudicante, confere à mesma o direito de terminar a concessão 

da exploração. 

 

Artigo 12º 

Esplanada 

12.1. A esplanada é o espaço exterior localizado na zona identificada nas plantas que 

constituem o anexo II ao presente caderno de encargos.  

12.2. O mobiliário e os acessórios de esplanada devem estar sempre em bom estado de 

conservação, limpeza e apresentação. 

 

Artigo 13º 

Limpeza 

É da responsabilidade do concessionário a limpeza diária da zona do Café/Esplanada, 

incluindo as instalações sanitárias, de forma a conservar permanentemente as melhores 

condições de higiene e salubridade pública. 

 

Artigo 14º 

Obras 

O concessionário não poderá realizar obras de alteração, adaptação, beneficiação ou 

quaisquer outras operações de transformação do espaço, sem prejuízo de reparações 

pontuais, as quais dependerão sempre da prévia autorização do Município de Beja. 


