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MUNICÍPIO DE BEJA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 

CONTRATO AVULSO DE CONCESSÃO 

DA EXPLORAÇÃO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO DE SUPERFÍCIE 

 

 

 

 -----  Entre o Município de Beja, como primeiro outorgante, titular do número de pessoa coletiva 

504884620, com sede na Praça da República, em Beja, representado pelo Presidente do 

respetivo órgão executivo, Paulo Jorge Lúcio Arsénio, em cumprimento das Deliberações de 

Câmara de 21 de Abril de 2021 e da Assembleia Municipal de 26 de Abril de 2021, e como 

segundo outorgante DataRede, S.A., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

Ribeira Brava, com o número único de matrícula e identificação fiscal 511214073, com sede na 

Estrrada Regional 104, n.º 42-A, 9350-203 Ribeira Brava, aqui representada por Tolentino de 

Deus Faria Pereira, N.I.F. 175554765, na qualidade de Vogal do conselho de Administração, 

com poderes bastantes para o ato, é firmado o contrato de Concessão contendo as seguintes 

cláusulas, tendo em conta o disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual 

redação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----  1.ª - Pelo presente documento é reduzido a escrito o contrato que tem por objeto a 

Concessão da Exploração do Estacionamento Tarifado de Superfície, adjudicada por 

deliberação de Câmara de 29 de Dezembro de 2021 e a respetiva minuta aprovada em 26 de 

janeiro de 2022, nos termos do art.º 98.º, do DL 18/08 de 29/01, cujo prazo de duração é de 6 

(seis) anos contados após a assinatura do contrato, de acordo com o estipulado no cláusula 3.ª 

do Caderno de Encargos, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para 

além da cessação do mesmo, dentro das condições constantes da Parte II do Caderno de 

Encargos;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----  2.ª - Como decorre do art.º 407.º do Código dos Contratos Públicos, o concessionário 

obriga-se a gerir a exploração do estacionamento tarifado de superfície referido, relativamente 

a quarenta e quatro (44) parcómetros, cuja localização se encontra identificada no Anexo II do 

CAV 008/2022 
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Caderno de Encargos, em nome próprio e sob a sua responsabilidade, sendo remunerado 

pelos resultados financeiros dessa gestão, isto é, através de 38,99% (trinta e oito virgula 

noventa e nove por cento) da receita recolhida, acrescida de IVA, à taxa legal em vigor. ----------  

 

 -----  3.ª - Salienta-se que o remanescente da receita recolhida será transferido para o 

Município de Beja até ao dia 15 do mês seguinte ao da recolha.  ----------------------------------------  

 

 -----  4.ª - Fazem parte integrante do presente contrato, todas as peças do procedimento, donde 

decorrem, sobretudo, direitos e obrigações para os respetivos outorgantes, nomeadamente;  ---  

a) Informação nº 2548 de 19 de abril de 2021 de Técnico Superior da Autarquia;  -------------------  

b) O Caderno de Encargos;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

c) Programa de Concurso;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

d) Fluxo do procedimento na plataforma;  -----------------------------------------------------------------------  

e) Anúncio do procedimento no Diário da República;  -------------------------------------------------------  

f) Relatório Preliminar de Análise de Propostas;  --------------------------------------------------------------  

g) Relatório Final de Análise de Propostas/Proposta de adjudicação;  ----------------------------------  

h) A proposta adjudicada e documentos que a instruem;  --------------------------------------------------  

 -----  Documentos estes que se dão aqui como inteiramente reproduzidos, os quais ficam 

arquivados no respetivo processo administrativo, depois de rubricados pelos outorgantes.  ------  

 

 -----  5.ª - Não é exigida a caução de acordo com o n.º 2 do art.º 88 do Decreto-Lei n.º 18/2008 

de 29 de Janeiro.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----  6.ª - Este contrato não está sujeito a Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas.  ------------  

 

 -----  7.ª - Nos casos não previstos no presente contrato aplicar-se-á o disposto no Decreto-Lei 

n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redação.  --------------------------------------------------------  

 

 -----  8.ª - São devidas pelo segundo outorgante as despesas de realização do presente 

contrato, nos termos do Código dos Contratos Públicos, conjugado com a deliberação da 

Câmara Municipal de Beja, de 20/11/2019.  --------------------------------------------------------------------  

 

 -----  9.ª - Pelo primeiro outorgante, fica designado como Gestora do Contrato Maria Goreti 

Lopes Batista Margalha (Eng.ª), Técnico Superior da Autarquia;  ----------------------------------------  

 

 -----  10.ª - Foro competente.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Para resolução de todos os litígios decorrente do contrato fica estipulada a competência do 

tribunal administrativo e fiscal de Beja.  --------------------------------------------------------------------------  
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 -----  11.ª - Outras condições:  --------------------------------------------------------------------------------------  

 -----  Os termos de garantia técnica serão norteados pelo disposto na cláusula 6.ª do Caderno 

de Encargos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----  O concessionário é responsável pela atividade de fiscalização, incluindo os inerentes 

poderes de autoridade, dos lugares de estacionamento nas zonas que lhe estão 

concessionadas, devidamente delimitadas e sinalizadas, exclusivamente quanto à aplicação 

das contraordenações previstas no art.º 71 do Código da Estrada, nos termos do art.º 2.º do 

Decreto-Lei n.º 146/2014. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----  A caracterização e localização dos lugares concessionados constam da Parte II do 

Caderno de Encargos, tudo nos termos e para os efeitos da concessão dos serviços públicos, 

objeto do presente contrato, atento o disposto nos artigos 336.º (Negociabilidade dos vínculos 

contratuais), 407.º, n.º 2 (Noção de concessão de serviços públicos), 409.º (Exercício de 

poderes e prerrogativas de autoridade), todos do Código dos Contratos Públicos, por força do 

artigo 429.º (Princípios gerais e regime especial na concessão de serviços públicos) e 51.º 

(Prevalência do CCP sobre peças do procedimento), do mesmo código.  ------------------------------  

 
 -----  Assim o disseram e outorgaram.  ---------------------------------------------------------------------------  

 -----  Declarou ainda o primeiro outorgante que o presente contrato resultou da observância das 

regras relativas ao Concurso Público.  ---------------------------------------------------------------------------  

 
 -----  São ainda arquivados:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

1) Certidão do Registo Comercial da Sociedade;  ------------------------------------------------------------  

2) Declaração sob compromisso de honra em como não se encontra em nenhuma das 

situações previstas nas alíneas a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) do artigo 55º do Código dos 

Contratos Públicos em vigor;  --------------------------------------------------------------------------------------  

3) Declaração da Segurança Social;  -----------------------------------------------------------------------------  

4) Certidão da Repartição de Finanças;  ------------------------------------------------------------------------  

5) Registos criminais da empresa e dos gerentes;  -----------------------------------------------------------  

6) Identificação do(s) representante(s) da empresa.  

 
 -----  O contrato encontra-se em conformidade e vai ser assinado pelos outorgantes nas 

qualidades em que intervêm, considerando-se para todos os efeitos legais, se aplicável, a data 

da última assinatura digital.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 
Beja, ____ de _________ de 2022 

PRIMEIRO OUTORGANTE SEGUNDO OUTORGANTE 
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