
 

 

EDITAL 

 

ATRIBUIÇÃO DE CONCESSÃO DA CAFETARIA DO TEATRO 
MUNICIPAL PAX JULIA 

 

Sónia Maria Horta do Calvário, Vereadora 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 15 de 

março de 2017, a realizar em 29 de março de 2017, pelas 10:30 

horas, no salão nobre da sede do Município de Beja,  para 

atribuição da exploração comercial, em regime de concessão, da 

cafetaria do Teatro Municipal Pax Júlia em Beja, nos termos e com 

os fundamentos seguintes, sendo certo que a concessão será 

atribuída ao concorrente presente que oferecer o valor de 

arrematação mais elevado, a partir da base mínima de licitação de 

50,00 euros, sendo apenas admissíveis lanços não inferiores a 20 

euros, depositando o adjudicatário vencedor, no ato da adjudicação, 

50% do valor da arrematação, a título de sinal e início de 

pagamento do primeiro mês de renda, nos termos do art.º 440º e 

seguintes do Código Civil, e o restante no ato da outorga do 

respetivo contrato. 

 

Haverá uma linha para inscrição das presenças dos concorrentes 

que manifestarem interesse participar na hasta pública e os valores 

dos lanços serão registados. Em caso de desistência do licitante 

que apresentou o valor de arrematação mais elevado, seguir-se-á 

para a adjudicação o licitante que apresentou o segundo valor de 

licitação mais elevado e, assim, por diante até esgotar a lista dos 

concorrentes que licitaram. 



 

 

 

São ainda obrigações do concorrente, a quem vier a ser adjudicada 

a exploração comercial da cafetaria referida: 

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, incluindo o regime de 

impedimentos previsto no art.º 55º do referido código, para o que se 

exige do concessionário, no ato da outorga, uma declaração, sob 

compromisso de honra, de que não se encontra em nenhuma das 

situações previstas no referido artigo. 

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 horário da cafetaria será o que for determinado pelo Município 

de Beja, garantindo a abertura ao público em todos os 

espetáculos/atividades realizadas no Teatro, pelo menos, com uma 

hora de antecedência, em relação ao início, durante a realização do 

mesmo e cerca de um quarto de hora após o fim, o qual terá de 

coincidir com o horário de funcionamento do Teatro, obrigando-se, 

também, o concessionário a garantir o apoio logístico alimentar, 

com direito à remuneração respetiva, que for negociada com o 

Município de Beja, em termos “catering” às iniciativas culturais, 

sempre que for solicitado por esta Autarquia. 

4 – Após o início dos espetáculos, a cafetaria funcionará, apenas, 

para uso exclusivo do público dos mesmos. 



 

 

5 – O contrato de concessão terá a duração de um ano, renovando-

-se, sucessiva e automaticamente, por iguais períodos, se o mesmo 

não for denunciado, por qualquer das partes, com a antecedência 

mínima de um mês, relativamente ao seu termo ou da sua 

renovação, não tendo o concessionário direito a qualquer 

indeminização. 

6 – Assumir todas as despesas de exploração da concessão, 

nomeadamente, as relativas à aquisição e respetiva reparação e 

manutenção do equipamento indispensável ao funcionamento da 

cafetaria supra identificada, com autorização prévia da Câmara 

Municipal. 

7 - 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. 

8 – Zelar pelo estado de conservação do espaço e limpeza de 

acordo com as boas práticas higio-sanitárias deste tipo de 

estabelecimentos, garantindo a limpeza diária do espaço, dos 

utensílios, e máquinas utilizadas, bem como a remoção do lixo do 

local. 

9 – Tratar os utentes com normas de boa conduta social. 

10 – Permitir a fiscalização do lugar concessionado pelo Município 

de Beja, sob pena de posse administrativa para o efeito. 

11 - Os bens afetos pelo Município de Beja à concessão serão o 

edifício, sito na cafetaria – Teatro Municipal Pax Júlia (piso 1), 

designado por cafetaria, com uma área de 159,30 m2, uma zona de 

bar com 23,20 m2, uma zona de armazenagem de 8,40 m2 e zona 



 

 

de copa com 5,72 m2 e um espaço de domínio público de 121,98 m2 

área que servirá para mesas e cadeiras. 

12 – Não é permitida ao concessionário transmitir a concessão, 

salvo se, por deliberação da Câmara Municipal, as razões 

apresentadas pelo concessionário forem consideradas como de 

força maior, nos termos da lei. 

13 - Garantir a disponibilidade de artigos considerados básicos 

numa cafetaria, tendo em conta os limites legais impostos pelas 

características do espaço. 

14 - Garantir a dignidade e a segurança do local concessionado. 

15 - O concessionário poderá promover e permitirá o 

desenvolvimento de iniciativas de valorização cultural no espaço 

concessionado, individualmente e/ou em articulação com o 

Município de Beja, sendo que estas atividades serão avaliadas caso 

a caso, com vista à autorização prévia do concedente. 

16 - O concedente não permitirá a instalação de equipamentos 

acessórios de apoio à atividade comercial no exterior do edifício. 

17 - Todos os encargos da exploração serão da exclusiva 

responsabilidade do concessionário, incluindo a segurança, 

vigilância e limpeza do espaço concessionado e instalações 

adjacentes que ficam a cargo do concessionário. 

18 - O concessionário obriga-se a disponibilizar na cafetaria 

informação turística do Município, assim como, das atividades 

culturais e outras promovidas pelo concedente. 

19 - Não será permitido fumar nas instalações do edifício da 

cafetaria. 

20 - O concedente exercerá a fiscalização da execução da 

concessão. 



 

 

 

O presente edital é publicado nos lugares de estilo durante cinco 

dias, no dia subsequente à tomada da deliberação que o aprovou e 

no sítio da Internet do Município de Beja, nos termos do que dispõe 

o art.º 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Município de Beja, 17 de março de 2017 

 

A Vereadora Sónia Maria Horta do Calvário, com delegação de 

competências na matéria a que diz respeito o presente edital. 


