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DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1º 

Objeto do procedimento 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar 
para a concessão do direito de utilização privativa do Domínio Público Marítimo (DPM) 
para a instalação e exploração de 1 (um)  Equipamento (E), 2 (dois) Apoios 
Complementares (AC) e 6 (seis) Apoios de Praia Simples, no concelho da Figueira da Foz, 
conforme abaixo se descreve, pelo período de 20 (vinte) anos. 

2. A implantação destes espaços deverá cumprir a localização e o uso definidos nas 
disposições técnicas que fazem parte do presente Caderno de Encargos (CE). 

 
Artigo 2º 

Disposições da Concessão 
1. O contrato de concessão é celebrado por escrito, nos termos do previsto no programa do 

procedimento. 

2. A execução do contrato obedece: 

a) Às cláusulas do próprio contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos 

que dele fazem parte integrante; 

b) À legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente nos termos do Plano da Orla 

Costeira Ova e Marinha Grande, e nos termos da Lei n.º 58/ 2005, de 29 de dezembro, da 

Lei n.º 54/2005, de 15  de novembro, do Decreto-Lei n.º 226-A/ 200 73, de 31 de maio, 

da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, e do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de 

junho. 

3. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no 

contrato: 

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o 

disposto no artigo nº 99 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 18/20084, de 29 de janeiro, na atual redação adiante designado por CCP, e 

aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101 do mesmo código; 

b) As omissões do caderno de encargos que tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.º 

do CCP; 

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

d) O presente caderno de encargos, incluindo as condições técnicas para a elaboração 

do projeto de execução; 

e) A proposta adjudicada; 

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário; 

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no 

caderno de encargos. 
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Artigo 3.º 

Interpretação dos documentos que regem o contrato 

1. No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas 

b) a g) do n.º 3 do artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem que estão 

indicados. 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a g) do n.º 3 do 

artigo anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99º do CCP que tenham 

sido aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no art.º 101º desse mesmo 

Código. 

 

OBJETO CONTRATUAL 

 

Artigo 4.º  

Objeto do contrato de concessão 

A concessão tem por objeto a utilização privativa do DPM dos seguintes espaços: 
 

Praia do Cabedelinho/Cabedelo  

 Espaço com a área de 360 m2 para a instalação de Equipamento (E) destinado a 

restauração e bebidas com área máxima de construção de 185m2; 

 Espaço com a área de 360 m2 para a instalação de apoio complementar (AC1) de 

atividades desportivas e recreativas com área máxima de construção de 100 m2; 

 Espaço com a área de 360 m2 para a instalação de apoio complementar (AC2) de 

atividades desportivas e recreativas com área máxima de construção de 100 m2; 

 Apoio de Praia Simples (APS) e concessão da unidade balnear UB11 

 

Praia de Quiaios 

 Apoio de Praia Simples (APS) e concessão da unidade balnear UB02 

 Apoio de Praia Simples (APS) e concessão da unidade balnear UB10 

 

Praia da Costa de Lavos  

 Apoio de Praia Simples (APS) e concessão da unidade balnear UB02 

 Apoio de Praia Simples (APS) e concessão da unidade balnear UB04 
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Praia da Leirosa  

 Apoio de Praia Simples (APS) e concessão da unidade balnear UB04 

 

Artigo 5.º 

Prazo e termo da concessão 

1. A concessão é atribuída pelo período de 20 (vinte) anos fixado tendo em conta a natureza 
e dimensão dos investimentos previstos. 

2. O contrato de concessão será assinado no prazo de 30 dias após aceitação da minuta do 
contrato, entrega dos documentos de habilitação e prestação da caução. 

3. O prazo da concessão (20 anos) tem início na data da emissão do alvará de licença de 
utilização. 

4. A exploração da concessão deverá ter início no prazo de noventa (90) dias após a emissão 
da licença referida no número anterior. 
 

DIREITOS E DEVERES DAS PARTES CONTRATANTES 
 

Artigo 6.º 
Construção 

1. Ao abrigo do Regime Jurídico de Urbanização de Edificação (RJUE) os concessionários 

obrigam-se a entregar os projetos necessários ao licenciamento das instalações e 

infraestruturas a apresentar no prazo máximo de sessenta (60) dias a contar da data da 

assinatura do contrato de concessão. 

2. Os concessionários obrigam-se a efetuar, de acordo com o projeto aprovado, as obras 

necessárias à implantação do Equipamento, dos AC e dos APS nos termos e cláusulas 

técnicas constantes da parte II deste caderno de encargos. 

3. Com a aprovação do projeto de execução, os concessionários ficam legitimados a ocupar 

temporariamente o DPM para a construção das infraestruturas, durante o prazo máximo 

seis meses a contar da data de emissão da respetiva licença, prorrogável por um prazo de 

3 meses, devidamente fundamentado. 

4. A construção das infraestruturas só pode decorrer após celebração do contrato de 

concessão do DPM. 

Artigo 7.º 
Prazo para execução, conclusão e vistoria das obras 

1. O prazo para conclusão da construção das infraestruturas, de acordo com o projeto 

aprovado é de seis meses a contar da data de emissão da respetiva licença, prorrogável 

por um prazo de 3 meses, devidamente fundamentado. 

2. O concessionário obriga-se a participar ao concedente as datas previstas para início e 

conclusão dos trabalhos. 



 
 

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 5

3. No prazo máximo de 10 dias após a conclusão da obra, o concessionário comunica o 

termo ao concedente, instruindo, ao abrigo do RJUE, o respetivo pedido de autorização 

de utilização acompanhado dos elementos instrutórios, após o qual será efetuada  vistoria 

conjunta pelas entidades competentes. 

4. Tal vistoria tem por objeto a verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos 

para a instalação das infraestruturas. 

5. Caso se verifique o incumprimento dos requisitos estabelecidos, as entidades 

participantes, no âmbito das suas competências específicas, notificarão o concessionário, 

indicando claramente quais as alterações que este deverá realizar. 

 

Artigo 8.º 

Execução, conservação e fiscalização das obras 

1. Compete ao concessionário efetuar todas as reparações, renovações e adaptações 

que se mostrem necessárias à boa execução das obrigações contratualmente 

assumidas, munido das necessárias licenças e autorizações. 

2. A concedente quando verifique a necessidade de realização de obras de conservação 

ou reparação das instalações ou infraestruturas objeto da concessão pode intimar o 

concessionário a proceder à respetiva execução, fixando-lhe um prazo adequado para 

o efeito. 

3. As despesas com as obras de conservação e reparação das instalações e 

infraestruturas referidas nos números anteriores são da responsabilidade do 

concessionário. 

 

CAUÇÃO E SEGUROS 

 

Artigo 9º 
Caução de implantação de infraestruturas 

1. A celebração do contrato de concessão está sujeita, por parte dos concessionários, à 

prestação de caução adequada destinada a assegurar o cumprimento de obrigações de 

implantação, no valor de 5% do montante global do investimento previsto no projeto, a 

favor do Município da Figueira da Foz, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 25º do 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007 e no Anexo I do mesmo diploma legal. 

2. A caução referida no número anterior pode ser prestada por depósito em dinheiro numa 

instituição crédito, à ordem do Município da Figueira da Foz, ou através de garantia 

bancária autónoma e automática à primeira solicitação. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, e em tudo o que se encontrar omisso, 

será aplicável o estabelecido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007. 
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Artigo 10º 

Caução para recuperação ambiental 

1. O concessionário prestará ao Município da Figueira da Foz no prazo de 80 dias após a data 

de entrada em funcionamento da respetiva utilização, que ocorrerá depois de vistoriadas 

e aprovadas as obras de implantação das infraestruturas, uma caução para recuperação 

ambiental, correspondente a um valor de 0,5 % do montante investimento na obra, de 

acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 25º do Decreto-Lei n.0 226- A/2007 e no Anexo 

I do mesmo diploma legal. 

2. A caução referida no número anterior pode ser prestada por depósito em dinheiro numa 

instituição crédito, à ordem do Município da Figueira da Foz ou através de garantia 

bancária autónoma e automática à primeira solicitação. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, e em tudo o que se encontrar omisso, 

será aplicável o regime de cauções estabelecido no Decreto-Lei n.º 226-A/ 2007 . 

 

ARTIGO 11.º 

Execução da caução 

1. As cauções prestadas para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes 

do contrato, nos termos do Programa do Procedimento e do presente Caderno de 

Encargos, podem ser executadas pela entidade concedente, sem necessidade de 

prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes 

de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo concessionário das 

obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para 

quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei. 

2. A resolução do contrato pela entidade concedente não impede a execução das 

cauções, contanto que para isso haja motivo. 

3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o 

concessionário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes 

dessa mesma execução, no prazo de 10 dias após a notificação da entidade  

concedente  para  esse efeito. 

4. As cauções a que se referem os números anteriores são liberadas nos termos do 

artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos e/ou do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 

consoante o caso. 

 

Artigo 12º 

Seguros 

1. É da responsabilidade dos concessionários a cobertura, através de contratos de 

seguro, de todos os riscos inerentes à atividade económica exercida. 
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2. A entidade concedente pode, sempre que entender conveniente, exigir prova 

documental da celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, 

devendo o concessionário fornecê-la no prazo 5 dias. 

TAXAS E ENCARGOS DEVIDOS 

 

Artigo 13º 

Taxas 

Do exercício de utilização privativa do DPM concessionado é devido o pagamento  anual  

de uma taxa prevista na Tabela de Taxas e outras receitas do Município da Figueira da 

Foz.  

 

Artigo 14.º 

Encargos com os bens afetos ao estabelecimento da concessão 

São da exclusiva responsabilidade do concessionário os encargos com a gestão, 

exploração, conservação, manutenção e reparação das infraestruturas, equipamentos ou 

outros bens afetos ao estabelecimento da concessão. 

 

PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

 

Artigo 15.º 

Penalidades contratuais 

Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a entidade concedente tem 
competência para instaurar e instruir os respetivos processos de contraordenação, nos termos 
legais. 

 
Artigo 16.º 

Resolução por parte do contraente público 
1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a entidade concedente 

pode resolver o contrato quando:  

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 60 dias; 

b) O concessionário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe 

incumbem, nomeadamente o previsto nos artigos 5.º, 6.º , 7.º e 8.º. 

c) O concessionário violar de forma grave ou reiterada a legislação em vigor aplicável, em 

específico a legislação aplicável aos estabelecimentos comerciais em apreço. 

2. O direito de resolução é exercido por via judicial, nos termos do artigo 21.º do presente 

Caderno de Encargos. 

 

 
VICISSITUDES DO TÍTULO 
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Artigo 17.º 
Transmissão do título 

1. O contrato de concessão só pode ser transmitido nos termos previstos no artigo 26º do 

Decreto-Lei n.º 226-A/ 2007. 

2. Sem prejuízo do referido no número anterior, o contrato apenas pode ser transmitido após a 

realização da vistoria e emissão do respetivo auto favorável. 

3. Autorizada a transmissão pela entidade concedente esta é averbada ao respetivo título de 

transmissão. 

4. A violação do acima previsto implica a nulidade do ato de transmissão. 

Artigo 18.º 
Revisão do Contrato de Concessão 

 
1. O concedente reserva-se o direito de proceder à revisão unilateral das cláusulas do 

contrato, nos termos do artigo 28º do Decreto-Lei n.º 226- A/2007. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o concessionário pode solicitar a alteração 

das cláusulas do contrato de concessão de acordo com o disposto no artigo 29º do 

Decreto-Lei n.º 226-A/ 20 07. 

3. O contrato pode ser revisto a qualquer momento, nos termos da lei, devendo o 

concedente examinar, pelo menos de dez em dez anos, a verificação dos pressupostos de 

revisão do contrato com vista à sua revisão periódica. 

4. Para efeitos do número anterior, o concedente comunica essa sua intenção ao 

concessionário com antecedência mínima de um mês. 

 
 

CESSAÇÃO DO TÍTULO 
 

Artigo 19.º 
Extinção do Título 

 
1. O contrato de concessão extingue-se com o termo do prazo nele fixado, bem como com 

as demais condições previstas nos artigos 33°, 35º e 36º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007. 

2. O contrato de concessão será objeto de revogação por parte do concedente, sem lugar a 

qualquer indemnização ao concessionário, nas situações de incumprimento previstas no 

decreto-Lei n.º 226-A/2007, bem como perante o incumprimento das cláusulas nele 

previstas. 

3. Constitui igualmente fundamento de anulação do título, sem direito a qualquer 

indemnização ao concessionário, a existência de decisão de tribunal ou direitos de 

terceiros que inibam a atribuição do título de utilização do DPM pelo Município da 

Figueira da Foz. 
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Artigo 20.º 
Reversão de bens no termo da concessão 

No termo da concessão, revertem gratuita e automaticamente para o concedente todos os bens 
e direitos que integram a concessão, livres de quaisquer ónus ou encargos, obrigando- se o 
concessionário, dentro de um prazo razoável fixado pelo concedente, a entregá-los em bom 
estado de conservação e funcionamento, sem prejuízo do normal desgaste do seu uso. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 21.º 
Foro Competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
Artigo 22.º 

Comunicações e notificações 

1. Todas as comunicações entre a entidade adjudicante ou o júri do procedimento e os 
interessados, os concorrentes ou o adjudicatário relativas à fase de formação do contrato de 
concessão devem ser escritas e redigidas em português e efetuadas através de correio, ou 
correio eletrónico, para os contactos indicados no artigo 2° do programa de procedimento. 

2. Para efeitos de comunicações relativas à fase de execução do contrato de concessão, 
referidas no número anterior, as partes devem identificar no contrato as informações de 
contacto dos respetivos representantes, designadamente o endereço eletrónico e o endereço 
postal. 

3. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato de concessão 
deve ser comunicada à outra parte. 

 
Artigo 23.º 

Sanções 
Para além das consequências previstas na legislação aplicável e no respetivo contrato de 
concessão, no caso de inobservância da legislação e regulamentos em vigor, fica o 
concessionário, na parte que lhe sejam aplicáveis, sujeito às sanções previstas na Lei n.º 
50/2006, de 29 de agosto. 
 

Artigo 24.º 
Legislação Aplicável 

Em tudo o que for omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-á o disposto nos 
seguintes diplomas legais: Lei n.º 58/2005, Decreto-Lei n.º 226-A/2007, Regulamento e 
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Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município da Figueira da Foz, Lei n.º 50/2006 e 
restante legislação em vigor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE II 

 
 
 
 
 

CONDIÇÕES TÉCNICAS 


