
 
 

 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO POR CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO PARA 

EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUE, COM ESPLANADA, DESTINADO A ESTABELECIMENTO DE 

BEBIDAS, SITO NA ALAMEDA DAS LINHAS DE TORRES, FREGUESIA DO LUMIAR 

(MINUTA) 

 

Entre: 

A JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR, pessoa coletiva de direito público n.º 508415110, com 

sede na Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, em Lisboa, representada, nos termos do artigo 

18.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo seu Presidente Ricardo Filipe Barreiros Mexia, 

natural da Amadora, com domicílio profissional na Junta de Freguesia do Lumiar, titular do 

cartão de cidadão n.º 11327292, válido até 03/08/2031, adiante designada por JUNTA DE 

FREGUESIA DO LUMIAR ou PRIMEIRO OUTORGANTE.-------------------------------- 

E 

Bosques e Poetas, Lda, com número de identificação comercial 514462507, com sede na 

Rua Mário Cesariny, n.º 5, 7.º D, 1600-313 Lisboa, neste ato representada, por Rui Filipe Ramos 

Ferreira, Sócio Gerente, com poderes para o ato, titular do cartão de cidadão n.º 12989008 

1ZX8 válido até 18/12/2029, de ora em diante designado por, SEGUNDO 

OUTORGANTE.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

É livre, esclarecidamente e de boa-fé celebrado o presente contrato, que se rege nos 

termos das cláusulas seguintes:-------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 1ª 

Objeto 

1 – O presente Contrato tem por objeto a definição dos termos e condições do arrendamento 

do quiosque com esplanada, destinado a estabelecimentos de bebidas e produtos de cafetaria, 

sito na Alameda das Linhas de Torres, na freguesia do Lumiar, no local indicado nos Anexos I 

e II do Caderno de Encargos e que faz parte integrante do presente contrato, que é entregue 

no estado em que se encontra e que o SEGUNDO OUTORGANTE declara conhecer.------ 

2 - Qualquer alteração à atividade estipulada no n.º 1 depende da prévia e expressa autorização 

emitida pela entidade concedente, no caso, a Junta de Freguesia do Lumiar.------------------------ 



 
 

3 - O quiosque tem a área de implantação de cerca de 13,25 m2, ao qual está associada uma 

esplanada, referenciada na planta que constitui o ANEXO I e ANEXO II ao Caderno de 

Encargos, com a dimensão máxima de 60m2.------------------------------------------------------------ 

 

Cláusula 2ª 

Vigência 

1 - O presente contrato tem a duração de 3 (três) anos, a contar da data da sua assinatura, com 

a possibilidade de renovação por períodos máximos de 1 (um) ano, renováveis automaticamente 

por períodos de 1 (um) ano, até ao máximo de 11 (onze) anos, salvo se qualquer das partes se 

opuser à sua renovação com a antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias antes do fim do 

período inicial ou qualquer uma das suas renovações.--------------------------------------------------- 

2. A renovação do contrato ficará sempre dependente da aceitação da entidade cedente, 

devendo ser outorgado novo contrato, em caso de aceitação, podendo haver lugar a revisão de 

preços e das condições de cedência.------------------------------------------------------------------------ 

3. O início da exploração do estabelecimento deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias, contados a partir da data da assinatura do contrato de concessão.----------------------------- 

 

Cláusula 3ª 

Preço  
1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3, a título de remuneração mensal, o SEGUNDO 

OUTORGANTE pagará à Junta de Freguesia do Lumiar o montante mensal de € 1.000,00 

(mil euros) isentos de IVA ao abrigo do número 29 do artigo 9.º do Código do IVA., que ficará 

sujeito a atualizações anuais de acordo com o coeficiente de atualização anual de renda fixado 

pelo Instituto Nacional de Estatística, devendo a Junta de Freguesia do Lumiar comunicá-lo 

por escrito ao SEGUNDO OUTORGANTE com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

indicando expressamente o montante da nova remuneração e o coeficiente utilizado no seu 

cálculo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – A atualização prevista no número anterior só terá lugar caso o coeficiente anual a aplicar 

seja superior a 1 (um).----------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - A retribuição devida pela exploração será paga em prestações mensais, devendo ser liquidada 

até ao dia 8 de cada mês, através de transferência bancária., o qual será devido a partir da data 

de início da exploração do quiosque e mediante a emissão da primeira fatura, sendo considerada 

como data de início de exploração, a data indicada na cláusula 15.º n.1 do Caderno de Encargos. 



 
 

4 - Verificando-se mora no pagamento, o concessionário fica obrigado a pagar, para além do 

valor em divida, uma indemnização de 50% sobre esse valor, salvo se o contrato for resolvido 

com base na falta de pagamento.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 4ª 

Horário de funcionamento 
1. O quiosque e a esplanada funcionarão, simultaneamente, todos os dias da semana (de segunda 

a domingo) no horário mínimo das 10 horas às 20 horas no período de inverno (outubro a 

março) e das 10 horas às 22 horas no período de verão (abril a setembro).------------------------- 

2. Qualquer alteração que implique a redução ou o alargamento do horário estabelecido no 

número anterior depende de autorização prévia e expressa por parte da Junta de Freguesia do 

Lumiar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 5ª 

Encargos da exploração 

1. São da responsabilidade do concessionário o pagamento da totalidade do valor 

correspondente às despesas inerentes ao seu funcionamento e exploração, nomeadamente as 

referentes a:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Instalação e ligação de contadores para os ramais de infraestruturas de água e eletricidade 

bem como os consumos referentes aos mesmos;-------------------------------------------------------- 

b) Taxas, licenças, impostos, telefone, internet e outros encargos que foram devidos pela 

exploração;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) À conservação dos equipamentos existentes no quiosque;------------------------------------------ 

d) Quaisquer obras de beneficiação ou reparação do quiosque, sem prejuízo do disposto na 

cláusula décima terceira do caderno de encargos;-------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 6ª 

Realização de obras 

1. A realização de quaisquer obras carece de autorização expressa e prévia da entidade 

adjudicante (sem prejuízo da observância das demais disposições legais e regulamentares 

aplicáveis) e serão executadas por conta do concessionário ficando as mesmas, desde logo, 

propriedade da entidade concedente, sem que assista ao concessionário qualquer direito de 

retenção, indemnização ou compensação.---------------------------------------------------------------- 



 
 

2. O concessionário deve entregar à entidade concedente, no prazo de 30 (trinta) dias após a 

data de conclusão das obras, os comprovativos documentais dos respetivos custos.-------------- 

3. As obras não comprovadas nos termos do disposto no número anterior, não são incluídas 

no cálculo de indemnização prevista na Cláusula Vigésima Nona do Caderno de Encargos.---- 

 

Cláusula 7.ª 

Obrigações complementares 

1. Constituem ainda obrigações do concessionário:----------------------------------------------------- 

a) Fornecer e instalar todos os equipamentos, acessórios, mobiliário e utensílios necessários ao 

bom e eficaz funcionamento do quiosque e da esplanada;---------------------------------------------- 

b) Fornecer todos os elementos de mobiliário urbano (mesas, cadeiras e guarda-sóis) a colocar 

na área de esplanada;------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Manter inalterados os pavimentos da esplanada e do quiosque, bem como os revestimentos 

das suas paredes e tetos;-------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Instalar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do início de exploração do quiosque, 

internet sem fios, gratuita para o utilizador, com cobertura da totalidade da área ocupada pelo 

quiosque e respetiva explanada da concessão;------------------------------------------------------------ 

e) Manter em ótimas condições de higiene, salubridade e funcionalidade, todas as instalações, 

equipamentos e recintos afetos à concessão;-------------------------------------------------------------- 

f) Explorar o estabelecimento em moldes que confirma elevados padrões de qualidade, 

nomeadamente no que diz respeito à higiene e segurança das respetivas instalações, assim como 

à qualificação dos Trabalhadores que aí prestam serviço;----------------------------------------------- 

g) Garantir que os trabalhadores ao serviço se apresentem em impecável estado de asseio e 

devidamente identificados;----------------------------------------------------------------------------------- 

h) Assegurar a limpeza, conservação e segurança do estabelecimento e da esplanada e respetivos 

equipamentos e mobiliário;----------------------------------------------------------------------------------- 

i) Garantir que o estabelecimento funcione sempre nas melhores condições de satisfação do 

público, nomeadamente no que respeita à eficiência do serviço, ao trato dos trabalhadores e ao 

asseio das instalações;----------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Manter em perfeito estado de conservação e funcionamento as instalações e equipamentos 

existentes até ao fim do contrato de concessão;---------------------------------------------------------- 



 
 

l) Dotar o quiosque de um espaço delimitado no exterior, conforme anexo 2, para arrumação 

de contentores de recolha seletiva de resíduos. Este espaço poderá ser um armário metálico ou 

outro elemento, desde que a sua integração na envolvente do espaço urbano seja harmoniosa. 

m) Colaborar com a Junta de Freguesia e/ou outras entidades competentes, no exercício da 

atividade fiscalizadora, disponibilizando toda a informação que lhe for solicitada----------------- 

n) Fornecimento e montagem de parte do equipamento necessário ao exercício de atividade, 

para além do que consta;-------------------------------------------------------------------------------------- 

o) Requerer e pagar os custos da instalação de contadores para os ramais de infraestruturas a 

estabelecer;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

p) Pagar o preço devido pela concessão nos termos definidos no presente Caderno de Encargos. 

q) Pagar todos os consumos decorrentes da exploração do quiosque;------------------------------- 

r) Avisar de imediato a entidade concedente sempre que algum perigo ameace os equipamentos 

objeto da presente exploração, que terceiros se arroguem direitos sobre os mesmos, e sempre 

que verifique qualquer anomalia no espaço público ou nos seus equipamentos;-------------------- 

s) Comunicar à entidade adjudicante, por escrito e de modo expresso, a data de início da 

exploração do estabelecimento, o que deverá ser feito nos 5 (cinco) dias anteriores ao da data 

da abertura.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 8.ª 

Fiscalização pela Junta de Freguesia do Lumiar 

 
O SEGUNDO OUTORGANTE obriga-se a permitir que a Junta de Freguesia, ou quem o 

representando, se apresente devidamente identificado, inspecione e fiscalize o espaço cedido, 

para as questões e efeitos por estes considerados necessários ou convenientes.------------------- 

 

Cláusula 9.ª 

Incumprimento e resolução 

1. O presente contrato poderá ser resolvido por qualquer uma das Partes, em caso de 

incumprimento grave e reiterado das obrigações dele decorrentes ou por motivos de interesse 

público.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Junta de Freguesia do Lumiar poderá rescindir o contrato de concessão, caso se verifique a 

violação de cláusulas contratuais por parte do concessionário, revertendo para a mesma, a 

caução e as benfeitorias realizadas.------------------------------------------------------------------------- 



 
 

3. A rescisão nos termos do presente artigo não dá ao Concessionário direito a indemnização e 

constitui direito que a concedente exercerá definitivamente.------------------------------------------ 

4. O concessionário poderá em qualquer momento desistir dos direitos conferidos na 

concessão, obrigando-se, porém, ao pagamento da importância mensal correspondente aos 

meses que decorram até ao fim da mesma, salvo acordo em contrário com a Concedente.------ 

5. Por acordo lavrado entre as partes, poderá ser posto termo à concessão, revertendo neste 

caso as obras realizadas para a concedente, não tendo o concessionário direito por esse facto, a 

qualquer indemnização.-------------------------------------------------------------------------------------- 

6. No termo da concessão, os bens que lhe estão afetos revertem para a entidade concedente.- 

7. Existindo motivos de interesse público, a Junta de freguesia do Lumiar pode denunciar o 

Contrato em qualquer altura, sem que tenha de justificar a sua decisão, fazendo-se a 

comunicação por carta registada com aviso de receção para o domicílio ou sede do 

SEGUNDO OUTORGANTE, com 30 (trinta) dias de antecedência da data do fim 

pretendido para o Contrato.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 10.ª 

Interpretação 

Qualquer questão que venha a ser suscitada na interpretação, execução ou validade do presente 

Contrato será dirimida por acordo entre as partes e, na falta de acordo, pelo Tribunal 

competente.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 11.ª 

Efeitos 

O presente Contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura.------------------------------ 

 

Feitos em dois exemplares originais, de igual conteúdo e valor, ficando um exemplar na posse 

de cada uma das partes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Junta de Freguesia do Lumiar, --- de setembro de 2022. 

 

 



 
 

O Presidente da Junta 
 

 
_______________________________________ 

(assinatura e selo branco) 

 

 

O Segundo Outorgante 

 

____________________________________________ 

(assinatura) 


