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PROCEDIMENTO: 

CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO CAFÉ SNACK-BAR S. TIAGO NO EDIFÍCIO DA 
JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SILVALDE 

 

CADERNO DE ENCARGOS PARA A CONCESSÃO DA 

EXPLORAÇÃO DO CAFÉ SNACK - BAR S. TIAGO NO EDIFÍCIO 

DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SILVALDE 

 

Primeiro: 

A concessão da exploração do café snack-bar é feita pelo período de um ano, a contar da assinatura 

do respetivo contrato, podendo a Junta de Freguesia usar o direito de resgate do 1º ano de 

exploração mediante aviso prévio ao concessionário com três meses de antecedência. 

 

Segundo: 

1. A Junta de Freguesia da Vila de Silvalde receberá as importâncias pecuniárias constantes da 

proposta apresentada pelo concorrente a quem for adjudicado o concurso, de acordo com a 

modalidade, periodicidade e condições de atualização que sejam estabelecidas 

contratualmente. O não pagamento das importâncias nos prazos devidos implica uma 

penalidade correspondente a 20% do seu valor. A falta de pagamento de duas prestações 

pode implicar a resolução do contrato. 

2. Aos valores da proposta acrescerá a taxa de iva em vigor à data do pagamento de cada uma 

das prestações. 

3. Todas as taxas e serviços necessários ao bom funcionamento do estabelecimento, impostas 

pela legislação em vigor, serão de conta do adjudicatário, nomeadamente água, luz, 

comunicações, licenças obrigacionais e legais, etc. 

 

Terceiro: 

O estabelecimento destina-se a café snack -bar, não podendo de forma alguma funcionar como outra 

modalidade sem prévia autorização da Junta de Freguesia. Estão neste caso, por exemplo as 

reuniões dançantes, festas de fim de ano, carnaval, etc. 
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Quatro: 

O café snack-bar destina-se exclusivamente à venda de chá, café, bebidas engarrafas, bolos, 

rebuçados, chocolates, gelados e comida tais como: francesinhas, cachorros, pregos, sandes etc. 

 

Quinto:  

O concessionário fica abrangido a facultar a todo o momento a entrada no café snack-bar aos 

representantes da Junta de Freguesia (Presidente e/ou outro) em serviço de inspeção e fiscalização, 

proporcionando-lhes todos os elementos que solicitarem para se documentarem sobre a forma como 

a exploração está a ser exercida. 

 

Sexto: 

Mediante vistoria técnica a Junta de Freguesia pode ordenar ao adjudicatário sempre que entenda 

necessário, a execução das obras e reparações que ache adequadas à boa conservação do edifício 

e equipamento, podendo a não observação dessas instruções ser fundamento bastante para a 

resolução do contrato. O Concessionário também é responsável pelo espaço público envolvente do 

edifício destinado a esplanada, que se obriga a ter sempre em bom estado de limpeza e conservação.  

 

Sétimo: 

As obras de reparação, conservação e beneficiação de que o edifício careça ou venha a carecer e 

resultante da vistoria referida no artigo sexto serão sempre da exclusiva responsabilidade do 

concessionário e executadas por este. 

 

Oitavo: 

A Junta de Freguesia entrega o estabelecimento apetrechado como consta, nota discriminada 

apensa ao contrato, assinado pelo concessionário e por representante da Junta de Freguesia que 

deverá ser entregue no fim do prazo do contrato, nas mesmas quantidades e qualidades em que foi 

recebido pelo concessionário, salvo deterioração própria de uso. 
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Nono: 

Fica a cargo do concessionário o apetrechamento indispensável do estabelecimento, a fim de que o 

mesmo corresponda ao nível exigido e à categoria do estabelecimento. 

 

Décimo: 

Sob pena de constituir justa causa para a rescisão do contrato, o concessionário obriga-se a manter 

o bom nível do serviço. 

 

Décimo primeiro:  

O Café snack-bar funcionará durante todo o ano e, no horário vigente no Município para os 

estabelecimentos comerciais. 

 

Décimo segundo:  

O contrato pode em qualquer altura ser livremente rescindido pela Junta de Freguesia, com aviso 

prévio de 90 dias, sem lugar a indemnização, sempre que haja incumprimento das cláusulas 

contratuais. 

 

Décimo terceiro: 

A concessão não é transmissível, total ou parcialmente, ainda que mesmo por arrendamento, sendo 

nulos e de nenhum efeito os atos e contratos celebrados pelo concessionário com infração do 

disposto neste número. 

 

Décimo quarto:  

No fim do prazo da concessão, quaisquer benfeitorias reverterão para a Junta de Freguesia sem 

direito a qualquer indemnização. 


