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Artigo 1º 

Objeto do procedimento  

1. O presente procedimento destina-se, nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 226-

A /2007, de 31 de maio, na redação vigente, à concessão do direito de uso privativo do 

Domínio Público Marítimo (DPM), nas praias do concelho da Figueira da Foz. 

2. As zonas a concurso que se encontram demarcadas nas plantas que constituem o Anexo 

B do presente Programa de Concurso, com os requisitos constantes das Condições 

Técnicas que integram o Caderno de Encargos, são as seguintes: 

 

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 

 

Praia da Leirosa  

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

 

Artigo 2º 

Entidade concedente 

1. A entidade pública contratante é o Município da Figueira da Foz, com sede na Av. Saraiva 

de Carvalho, 3084-501, Figueira da Foz - NIPC 501 305 508, com o número de telefone 

233 403 300. 
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2. O processo é constituído pelo Programa do Concurso e Caderno de Encargos que inclui 

as condições técnicas.  

 

Artigo 3º 

Tramitação Geral 

O procedimento concursal para atribuição do título de concessão de uso privativo para instalar 
e explorar o Equipamento para restauração e bebidas, os Apoios Complementares e os Apoios 
de Praia Simples, conforme descrição do artigo 1.º compreende a seguinte tramitação: 

a) Apresentação de propostas com as condições de exploração pelos concorrentes no 
prazo de 30 (trinta) dias seguidos a contar da publicação do Edital no site do Município 
(www.cm-figfoz.pt) e no Diário da República; 

b) Separação das propostas conforme tipologia do espaço que se destina (E, AC ou APS); 

c) Ato público de abertura, identificação por numeração e rúbrica das propostas pelos 
membros do júri; 

d) Apreciação do mérito das propostas, de acordo com os critérios fixados neste programa 
do procedimento e elaboração de relatório preliminar pelos membros do júri com a 
ordenação das propostas dos concorrentes, ou relatório final com proposta de 
adjudicação, quando se apresente uma única proposta; 

e) Após elaboração do relatório preliminar, notificação dos concorrentes, sendo-lhes 
fixado um prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que se pronunciem, por escrito, querendo, 
ao abrigo do direito de audiência prévia; 

f) Cumprido o estabelecido no número anterior, o Júri elabora um relatório final 
fundamentado, no qual pondera as observações dos concorrentes efetuadas ao abrigo 
do direito de audiência prévia, mantendo ou modificando o teor e as conclusões 
efetuadas no relatório preliminar; 

g) Caso se verifique uma alteração da ordenação das propostas constante do relatório 
preliminar, o Júri procede a nova audiência prévia; 

h) Com a notificação do relatório final, será igualmente notificado o concorrente ordenado 
em primeiro lugar da decisão de adjudicação; 

i) Finda esta tramitação, será celebrado o respetivo Contrato de Concessão. 

 

Artigo 4.º 
Admissão à apresentação de proposta 

1. Podem apresentar proposta todas as pessoas singulares e coletivas que não estejam 
inibidas de contratar nos termos do art.º 55º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual. 

2. No caso de se apresentarem a concurso agrupamentos de candidatos estes deverão 
constituir-se juridicamente numa entidade única ou em consórcio externo, em regime 
de responsabilidade solidária, antes da outorga do contrato de concessão.  
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3. Cada candidato pode concorrer a mais que um espaço, com tipologia igual ou diferente, 
e/ou em locais diferentes, sendo que, só lhe será adjudicado um espaço. 

 

Artigo 5º 
Anúncio 

1. O anúncio do concurso público para concessão do direito de utilização privativa com 

vista à ocupação do Domínio Público Marítimo  (DPM), para instalação e exploração dos 

espaços descritos no artigo 1.º será publicitado em jornais diários de âmbito regional, 

na página oficial da internet do Município da Figueira da Foz http://www.cm-figfoz.pt e 

no Diário da República. 

2. A divulgação do anúncio será ainda feita nos locais de estilo do Município da Figueira da 
Foz e ainda noutros locais que, face às circunstâncias concretas, forem considerados 
convenientes. 

 
Artigo 6º 

Consulta e Esclarecimentos  
1. As peças do procedimento são o Programa do Concurso e o caderno de encargos com 

as condições técnicas. 

2. O processo encontra-se disponível para consulta todos os dias úteis no horário (09H00 
– 12H30 / 14H00-17H30), no Serviço de Património, edifício dos Paços do Município da 
Figueira da Foz, Av. Saraiva de Carvalho, Figueira da Foz, mediante marcação prévia, 
devendo para o efeito ser remetido um email para o endereço eletrónico  
patrimonio@cm-figfoz.pt ou contactar o mesmo serviço pelo telefone 233 403 311. O 
processo do concurso está disponível na página oficial da internet do Município da 
Figueira da Foz. 

3. Os esclarecimentos sobre as peças do procedimento deverão ser solicitados por escrito, 
ao júri do procedimento designado pelo órgão competente; 

4. A decisão sobre os esclarecimentos prestados, bem como sobre eventuais erros ou 
omissões detetados prevalecem sobre as peças do procedimento, em caso de 
divergência. 

 
Artigo 7º 

Prazo e modo de apresentação das propostas 

1. As propostas e os documentos que as acompanham deverão ser apresentadas até às 

17H30 horas do trigésimo dia, inclusive, a contar, sucessivamente da data da 

publicitação do anúncio no Diário da República que anuncia a abertura do 

procedimento, contra recibo ou remetidas pelo correio, sob registo, com aviso de 

receção, só sendo admitidas as que derem entrada no Município da Figueira da Foz até 

esse mesmo dia. 

2. Caso as propostas sejam remetidas pelo correio, a receção deverá ocorrer no prazo 
indicado, sendo motivo de exclusão a receção para além daquele prazo. 
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3. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentadas em 
sobrescrito fechado individualizado para cada espaço que estão a concorrer. 

 
Artigo 8º 

Forma de apresentação das propostas 

1. As propostas deverão conter os seguintes documentos: 

a) Declaração contendo a identificação e assinatura do proponente, nome, 

morada ou sede, número de contribuinte de pessoa singular ou coletiva, 

número do bilhete de identidade/cartão de cidadão, conforme Anexo 1 ao 

presente programa. Em caso de pessoa coletiva, a declaração deverá ser 

assinada por representante que tenha poderes para obrigar a sociedade. 

b) Proposta com a indicação clara do espaço a que concorre (conforme Anexo A). 

c) Memória descritiva e justificativa que permita avaliar a proposta segundo um 

dos critérios de adjudicação “Qualidade do projeto de exploração”, com 

descrição do espaço que concorre e respetivo projeto, acompanhada do(s) 

respetivo(s) plano de investimento. 

d) Curriculum - Deter um título (concessão ou licença) de utilização privativa (TUP) 

do DPM, semelhante ao que concorre. 

e) Documento comprovativo da titularidade de outro(s) títulos de utilização 

privativa do Domínio Público Hídrico, se for caso disso. 

f) Outros documentos considerados relevantes para a apreciação do mérito da 

proposta. 

 

2. Os documentos mencionados nas alíneas a) e b) do n.º 1 do presente artigo devem ser 

assinados pelos responsáveis que os emitem. 

3. Quando a proposta for apresentada por um agrupamento candidato, as declarações 

apresentadas, no âmbito do presente artigo devem ser assinadas pelo representante 

comum dos membros que integram o referido agrupamento, caso em que devem ser 

juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus 

membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus 

membros ou respetivos representantes. 

 
4. O sobrescrito, contendo a proposta é dirigido ao Município da Figueira da Foz – Serviço 

do Património com a indicação: “PROPOSTA – CONCURSO PÚBLICO PARA A 

CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO 

MARITIMO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE E/APS/AC (escolher um) NA PRAIA DO 

CABEDELO/CABELINHO/PRAIA DE QUIAIOS/PRAIA DA COSTA DE LAVOS/PRAIA DA 

LEIROSA (escolher uma)  DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ”, sendo entregue ao 

concorrente um recibo comprovativo dessa receção. 

5. As propostas apresentadas serão listadas e ordenadas (com indicação do dia e hora da 
receção), de acordo com a respetiva entrada no referido Serviço. 
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6. As propostas, uma vez recebidas, podem ser retiradas desde que tal vontade seja 
manifestamente expressa pelo concorrente à entidade adjudicante. Retirada da 
proposta não prejudica o direito de apresentação de nova proposta dentro do prazo 
inicialmente fixado. 

 

Artigo 9º 
Júri do Procedimento 

1. O presente procedimento é conduzido por um júri composto por três membros efetivos, 
um dos quais preside, e dois suplentes.  

2. Ao Júri compete praticar todos os atos e realizar todas as diligências relacionadas com 
o presente procedimento, nomeadamente, a prestação de esclarecimentos necessários 
à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento da concessão, abertura 
das propostas e análise das mesmas e elaboração dos relatórios preliminar e final. 

 

Artigo 10º 
Abertura das propostas 

1. A abertura das propostas realizar-se-á no dia útil seguinte ao do termo do prazo para 
entrega das propostas, no edifício dos Paços do Município, na Av. Saraiva de Carvalho, 
Figueira da Foz, no seguinte horário: 

- 10H00 – Equipamento (E) – Praia do Cabedelinho/Cabedelo 

- 11H00 – Apoios Complementares (AC) – Praia do Cabedelinho/Cabedelo 

- 12H00 – Apoios de Praia Simples (APS). 

2. Deverão ser observadas as regras de acesso aos serviços públicos. 

 

Artigo 11º 
Critério de adjudicação 

O critério de escolha a utilizar na seleção e classificação final dos concorrentes compreenderá a 
avaliação dos elementos entregues pelos concorrentes, mediante a aplicação de critérios, 
adiante enunciados e considerando-se como tal a que apresente a melhor classificação final (CF) 
traduzida pela seguinte expressão: 

CF = 0,34 x A + 0,33 x B + 0,33 x C 
 
Nota Explicativa: 
 
A = Curriculum - Descrição das competências, habilidades, desempenho e atitudes do candidato, 
podendo deter título de utilização privativa do Domínio Público Marítimo, de modo a avaliar a 
experiência dos concorrentes em atividades similares, no sentido de assegurar uma garantia de 
qualidade nos serviços a prestar nas praias. 
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B = Adequabilidade dos espaços ao meio envolvente - Avaliação da adequabilidade dos espaços 
ao meio envolvente, designadamente a sua integração paisagística e o nível de adaptação à 
realidade estrutural existente. 
  
C = Qualidade do Projeto de exploração –   Apresentação de memória descritiva e justificativa 
explicitando o conceito e características do espaço, descrevendo detalhadamente o plano de 
exploração e indicação do valor do investimento a realizar, tendo em consideração as condições 
técnicas do Caderno de Encargos. 
Deverá prever os prazos para a construção e início da exploração (em observação dos prazos no 
previstos no Caderno de encargos).  
Deverá ainda descrever como pretender efetuar a divulgação do espaço a explorar. 
 

O cálculo da classificação correspondente aos critérios será efetuado mediante a aplicação das 
seguintes escalas, graduadas de acordo com uma pontuação de 1 a 5 ou de 0 a 5, conforme 
aplicável. 
 
 
CRITÉRIO A - CURRICULUM 
 
Consideração prévia: comprovado por documentos apresentados pelo candidato 
 
Pontuação 

5 Deter um título (concessão ou licença) de utilização privativa (TUP) do DPM, 
semelhante ao que concorre, com gestão ou titularidade da licença, ou licença 
de Ocupação da Via Pública, no concelho da Figueira da Foz, com mais de 5 anos 

4 Deter um título (concessão ou licença) de utilização privativa (TUP) do DPM, 
semelhante ao que concorre, com gestão ou titularidade da licença, ou licença 
de Ocupação da Via Pública, no concelho da Figueira da Foz, há, com entre 2 a 5 
anos. 

3 Deter um título (concessão ou licença) de utilização privativa (TUP) do DPM, 
semelhante ao que concorre, com gestão ou titularidade da licença, ou licença 
de Ocupação da Via Pública, no concelho da Figueira da Foz há, com menos de 2 
anos 

2 Embora não detendo título de utilização privativa em DPM possui currículo 
relacionado com a atividade específica, mas sem gestão direta de apoios 
recreativos [atividades no domínio hídrico, atividades náuticas, ou marítimo- 
turísticas ou relacionado com a gestão de outras atividades turísticas] 

1 Concorrentes não detentores de TUP de DPM que apresentem currículo sem 
significado direto ou relacionado com a atividade em causa, mas ainda assim, 
relacionado com a atividade turística. 

0 Concorrentes não detentores de TUP de DPM e sem qualquer experiência 
relacionada com a atividade. 
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CRITÉRIO B – ADEQUABILIDADE DOS ESPAÇOS AO MEIO AMBIENTE 
 
Pontuação 

5 O projeto integra-se muito bem na paisagem e apresenta soluções técnicas 
otimizadas. 

4 O projeto integra-se muito bem na paisagem e apresenta soluções técnicas 
adequadas 
Ou 
O projeto integra-se bem na paisagem e apresenta soluções técnicas otimizadas 

3 O projeto integra-se bem na paisagem e apresenta soluções técnicas otimizadas 

2 O projeto integra-se medianamente na paisagem e apresenta soluções técnicas 
adequadas 

1 O projeto não se integra na paisagem ou não apresenta soluções técnicas 
adequadas 

0 O projeto não se integra na paisagem nem apresenta soluções técnicas 
adequadas 

 
 
CRITÉRIO C – QUALIDADE DO PROJETO DE EXPLORAÇÃO 
 

Avaliação qualitativa Grau  (pontuação) 

Apresentação de memória descritiva e 
justificativa explicitando o conceito e 
características do espaço, descrevendo 
detalhadamente o plano de exploração e 
indicação do valor do investimento a realizar, 
bem como os prazos para a construção (em 
observação dos prazos no previsto no caderno 
de encargos). 

Deverá ainda descrever como pretender 
efetuar a divulgação do espaço a explorar. 
 

 
Elevado 

 
5  

 
Bom 

 
4  

 
Suficiente 

 
3  

Insuficiente 1  

 
 
 

Artigo 12º 
Adjudicação 

1. A adjudicação será efetuada ao concorrente que maior valoração obtiver após a análise 
das propostas. 

2. Se um candidato ficar posicionado em primeiro lugar em mais que um espaço, ser-lhe-
á adjudicado o espaço que obteve mais pontuação nos critérios de adjudicação, 
previstos no artigo anterior. 
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Artigo 13º 

Causas de não adjudicação 
 

1. A Câmara Municipal reserva-se ao direito de não adjudicar a concessão do direito de 
utilização privativa do DPM, caso as propostas apresentadas não reúnam a qualidade 
exigida ou caso haja fundados indícios de conluio entre os proponentes, exista erro 
relevante sobre a identificação do proponente ou outra causa justificativa, desde que 
devidamente fundamentada. 

2. A prestação de falsas declarações ou a falsificação de documentos apresentados, implica 
a exclusão do concurso, sem prejuízo de participação à entidade competente para 
efeitos de procedimento penal ou contraordenacional a que haja lugar. 

3. Em ambos os casos referidos no número anterior, será desencadeado novo 
procedimento nos mesmos moldes. 

 
Artigo 14º 

Documentos de habilitação 

1. Com a notificação da adjudicação serão solicitados ao adjudicatário os seguintes 

documentos de habilitação, para apresentar no prazo de 10 dias úteis, a contar da 

data da referida notificação: 

a) Declaração Anexo II conforme modelo constante do ANEXO II do presente 

programa de concurso; 

b) Declaração do Instituto da Segurança Social, IP comprovativa da situação 
regularizada do adjudicatário relativamente a contribuições para a segurança 
social; 

c) Certidão emitida pela Autoridade Tributária comprovativa da situação 
regularizada do adjudicatário relativamente a impostos devidos em Portugal; 

d) Certidão Permanente ou respetivo Código de Acesso, para consulta on line; 

§ A entrega dos documentos atrás referidos pode ser substituída, se assim o 

adjudicatário entender, através da disponibilização do(s) código(s)s de acesso às 

plataformas informáticas das referidas entidades, permitindo a consulta desses 

dados pela Subunidade Orgânica de Contabilidade deste Município.  

 

Artigo 15º 
Caução 

 
1. A concessão está sujeita, por parte do concessionário, à prestação a favor do Município 

da Figueira da Foz, de 2 tipos de caução, de acordo com o disposto nos n.ºs 4, 5 e 6 do 

artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007 e ANEXO I – A) e B) do mesmo diploma legal. 

A saber: 
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a) Uma caução destinada a assegurar o cumprimento de obrigações de 

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

projeto, a prestar nos termos e condições constantes do n.º 4 do artigo 25.º do 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007 e Anexo I – B) do mesmo diploma legal; 

b) Uma caução para recuperação ambiental, apenas para os espaços destinados 

a Apoios de Praia Simples (APS) correspondente a um valor de 0,5% do 

montante investido na obra, destinada a garantir a recuperação de eventuais 

danos ambientais causados nos recursos hídricos, como consequência da 

exploração e sem prejuízo das indemnizações a terceiros, a prestar a favor do 

Município da Figueira da Foz, nos termos e condições constantes dos n.ºs 5 e 6 

do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007 e Anexo I – A) do mesmo diploma 

legal. 

 

2. A caução para recuperação ambiental deverá ser prestada no prazo de 80 dias a contar 

da data da entrada em funcionamento da respetiva utilização  

3. O Município da Figueira da Foz pode considerar perdida a seu favor as cauções 

prestadas, independentemente de decisão judicial, nos casos de não cumprimento das 

obrigações legais e contratuais pelo cocontratante.  

 

Artigo 16.º 
Caducidade da Adjudicação 

Se o adjudicatário não cumprir com o estabelecido nos números anteriores, nomeadamente não 
apresentar os documentos de habilitação ou não prestar a caução prevista na alínea a) do nº 1 
do artigo anterior, caduca a adjudicação, devendo ser adjudicado o direito de utilização do DPM 
ao concorrente ordenado imediatamente a seguir. 

 
Artigo 17º 

Aceitação da minuta do contrato 

A minuta do Contrato de Concessão do Direito de Utilização Privativa do DPM é enviada para 
aceitação ao adjudicatário, considerando-se aceite quando haja aceitação expressa ou quando 
não haja reclamação nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes à respetiva notificação. 

 
Artigo 18º 

Celebração do contrato escrito 

O contrato deve ser celebrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da aceitação 

da minuta ou da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de apresentados todos os 

documentos de habilitação exigidos e a prestação da caução referida na alínea a) do nº 1 do 

artigo 15º. 
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Artigo 19º 

Notificações 

1. As partes acordam em convencionar o domicílio do Adjudicatário a morada indicada no 

Anexo I para efeitos de citação judicial em caso de litígio. 

2. Quaisquer comunicações entre as partes enviadas para as moradas constantes do contrato 

consideram-se realizadas ainda que a carta seja devolvida por o destinatário se ter recusado 

a recebê-la ou não a ter levantando nos serviços postais e ainda que o aviso de receção tenha 

sido assinado por pessoa diferente do destinatário. 

3. Qualquer alteração ao domicílio declarado no presente contrato deve ser comunicada à 

contraparte através de carta registada, aplicando-se, quanto à nova morada, o disposto nos 

números anteriores. 

 
Artigo 20º 

Disposições Finais 

1. Em tudo o que não estiver previsto nas presentes disposições aplicar-se-á o Decreto-Lei n.º 

226-A/2007, de 31 de maio. 

 

2. O presente procedimento insere-se no âmbito do Regulamento de Gestão das Praias 

Marítimas do troço Ovar- Marinha Grande (Aviso n.º 11506/2017 29 de setembro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
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Modelo de declaração que deve instruir a proposta 

 
1 - ..........(nome,  número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante 

legal de 1 (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, 

firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do 

caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento  

“CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DO DOMINIO 

PÚBLICO MARITIMO (DPM) NAS PRAIAS DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ” declara, sob 

compromisso de honra, que a sua representada 2 se obriga a executar o referido contrato em 

conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara 

aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

 
2 – Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 
documentos, que junta em anexo 3: 
a) … 
b) … 
 
3 – Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do 
referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 
 
4 – Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas 
no artº 4º do programa de concurso. 
 
5 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante 
o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre 
ela recaia, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 
 
6 – Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artº 
13º do programa de concurso, a apresentar os documentos comprovativos de que se encontra nas 
situações previstas no artº 4º do programa de concurso. 
 
7- O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados 
nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da 
adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada, sem prejuízo da participação à 
entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 
 
… (local), … (data),… (assinatura4) 

  

 
1 Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
2 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão “a sua representada”. 
3 Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração. 
4 Assinar pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar. 
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ANEXO II 

 
Modelo de declaração 

 
1 — .......... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 

representante legal de (1)........ (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de 

agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no 

procedimento “CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO 

PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO MARITIMO (DPM) NAS PRAIAS DO CONCELHO DA FIGUEIRA 

DA FOZ”,  declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se encontra em 

nenhuma das situações previstas no nº 1 do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos. 

 
2 — O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço do sítio da Internet onde podem 
ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se 
encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a 
caducidade da adjudicação e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do artigo 
456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória 
de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de 
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação 
de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 
procedimento criminal. 
 
 
 
... (local), ... (data), ... [assinatura) (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 
(4) Nos termos do disposto nos artº 13º do programa do concurso 
(5) Assinatura do representante legal em caso de pessoa coletiva 
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Anexo III 

MINUTA DA GARANTIA BANCÁRIA  
 

 

O Banco ..................................................., com sede em  ....................................................., 

matriculado na Conservatória do Registo Comercial de ..................., com o capital social de 

................................, presta a favor de Município da Figueira da Foz, garantia autónoma, à 

primeira solicitação, no valor de........................., destinado a garantir o bom e integral 

cumprimento das obrigações que ........................(Adjudicatário) assume por força da sua 

posição de adjudicatário No contrato que com o Município da Figueira da Foz vai celebrar e que 

tem por objeto a “CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO 

MARITIMO (DPM) NAS PRAIAS DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ” 

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação ao Município da Figueira da Foz 

sem que este tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu benefício 

quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento 

das obrigações que ..................................(Adjudicatário) assume com a celebração do respetivo 

contrato. 

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o 

pagamento seja realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais elevada praticada pelo Banco 

para as operações ativas, sem prejuízo da execução imediata da dívida assumida por este. 

A presente garantia bancária autónoma não pode em qualquer circunstância ser denunciada, 

mantendo-se em vigor até à sua extinção, nos termos previstos da legislação aplicável (Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro). 

Data.......................................... 

Assinatura................................. 
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 ANEXO IV 
 SEGURO-CAUÇÃO  

 

A companhia de seguros ..................................................., com sede em  

....................................................., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

..................., com o capital social de ................................, presta a favor do Município da Figueira 

da Foz seguro-caução autónomo, à primeira solicitação,  no valor de........................., destinado 

a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que ……………………….. (Adjudicatário) 

assume por força da sua posição de adjudicatário e parte do contrato que com ele e o Município 

da Figueira da Foz vai celebrar e que tem por objeto a “CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO 

PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO MARITIMO (DPM) NAS PRAIAS DO CONCELHO DA FIGUEIRA 

DA FOZ” 

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis seguintes à primeira 

solicitação da Câmara Municipal da Figueira da Foz, sem que esta tenha de justificar o pedido e 

sem que a primeira possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com 

o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que 

...................................(Cessionário) assume com a celebração do respetivo contrato. 

A companhia de seguros não pode opor ao Município da Figueira da Foz quaisquer exceções 

relativas ao contrato de seguro-caução celebrado entre esta e o tomador do seguro.  

O presente seguro caução autónomo não pode em qualquer circunstância ser revogado ou 

denunciado, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos previstos da 

legislação aplicável “Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL nº18/2008, de 29 de janeiro, 

na sua atual redação”.  

 

Data.......................................... 

Assinatura................................. 
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ANEXO V 
 
 

Modelo de guia de depósito  
 

 

€ _____________,________ 

 

 

 Vai ___________, residente (ou com sede) em ____________________, depositar na 

(sede, filial, agência) de _________________ (nome da instituição) a quantia de _____(por 

extenso) ______________ (em dinheiro ou representada por) _______________, como caução 

exigida para o contrato a celebrar com o Município da Figueira da Foz, para os efeitos do 

disposto no programa de concurso para o procedimento CONCURSO PÚBLICO PARA A 

CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO MARITIMO (DPM) 

NAS PRAIAS DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ 

O depósito fica à ordem do Município da Figueira da Foz, a quem deve ser remetido o respetivo 

conhecimento. 

....(data) 

....(assinatura) 
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ANEXO A 

 
Modelo de proposta  

 
 
 
 

PROPOSTA – CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO 
PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO MARITIMO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 
E/APS/AC (escolher um) NA PRAIA DO CABEDELO/CABEDELINHO/PRAIA DE QUIAIOS/PRAIA DA 

COSTA DE LAVOS/PRAIA DA LEIROSA (escolher uma)  DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ”, 

 
 

 

   1 - ..........(nome,  número de documento de identificação e morada), na qualidade de 

representante legal de (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento 

concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes                concorrente ao concurso 

em epígrafe, apresenta proposta para o espaço identificado   _______________localizado na 

Praia de __________________________________________________________________ 

destinado a ___________________________________________________________________ 

 

 

.(data)___________________________________ 
 
 
 
___________________________________________ 
(assinatura) 
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ANEXO B 
 
 
 
 
 

PLANTAS – PLANO DE PRAIA 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ORLA COSTEIRA  
OVAR-MARINHA GRANDE 

 
 
 
 
 
 
 

Praias: Cabedelinho/Cabedelo; Quiaios; Costa de Lavos e Leirosa 
 
 
 
 


