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CADERNO DE ENCARGOS 

Concessão de Exploração de espaço destinado a 

exploração de Café/Casa de Chá no Parque 

Polivalente de Santa Catarina na Freguesia da 

Misericórdia 
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PARTE I 

Cláusulas Jurídicas 

 

ARTIGO 1.º 

Objeto 

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a 

outorgar na sequência do procedimento de hasta pública para “Concessão de 

Exploração de espaço destinado a atividade de Café/Casa de Chá (CAE 56301 ou 

56303) no “Parque Polivalente de Santa Catarina, Freguesia da Misericórdia” 

conforme planta em anexo ao caderno de encargos – (Anexo I). 

2. O contrato a outorgar rege-se pela legislação geral aplicável, designadamente pela 

Parte III do Código dos Contratos Públicos, em tudo o que não se encontre 

especialmente previsto no Programa do Concurso e no presente Caderno de Encargos, 

onde são indicados os termos e as condições que regem a concessão e que serão 

incluídos no contrato a celebrar. 

 

ARTIGO 2.º 

Prazo 

1. O contrato entra em vigor no dia 1 do mês seguinte ao da sua assinatura e terá a 

duração de 4 anos. 

2. O prazo inicial renovar-se-á por igual período de tempo, se não for denunciado por 

qualquer das partes com pelo menos 90 dias antes da data do termo do prazo, 

mediante carta regista com aviso de receção. 

 

ARTIGO 3.º 

Pagamento do valor base 

O valor base da concessão a pagar pelo adjudicatário deverá ser depositado na 

Tesouraria da Freguesia da Misericórdia, repartido por duas fases, a saber: 

a) 50 % no primeiro dia útil após a arrematação na hasta pública; 

b) 50% até ao dia da assinatura do contrato e previamente à sua outorga. 
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ARTIGO 4.º 

Pagamento da contrapartida mensal 

1. A contrapartida financeira mensal da presente concessão, a cargo do 

concessionário, corresponde aos encargos com o fornecimento de eletricidade e água 

(e demais serviços indissociáveis – saneamento e RSU’s) de todo o complexo que 

constitui o Parque Polivalente de Santa Catarina. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o concessionário deverá proceder à 

transferência da titularidade dos contratos que titulam a eletricidade e o fornecimento 

de água, no prazo máximo de 10 dias após a assinatura do contrato de concessão com 

a Freguesia. 

3. Logo que efetuada a transferência da titularidade dos contratos, deve o 

concessionário dar conhecimento desse facto à Junta de Freguesia. 

 

ARTIGO 5.º 

Sigilo 

1. O concessionário deve guardar sigilo sobre toda a informação, documentação 

técnica, não técnica, comercial ou outra, relativa à Freguesia da Misericórdia que 

possa ter conhecimento ao abrigo da execução do contrato. 

2. A informação e documentação não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto 

de qualquer uso ou aproveitamento que não o destinado directa e exclusivamente à 

concessão dos serviços. 

 

ARTIGO 6.º 

Obrigações da Freguesia da Misericórdia 

1. A Freguesia da Misericórdia disponibiliza o espaço confinado à exploração, 

delimitado no anexo I, que constitui o estabelecimento a concessionar, com os bens da 

sua propriedade que nesta data aí se encontram e que serão afetos à exploração, os 

quais constarão de inventário denominado anexo II. 

2. A Freguesia da Misericórdia disponibiliza, ainda, ao concessionário as plantas ou 

outros elementos que possua, e que se revelem necessários ou úteis ao exercício de 

direitos ou funções decorrentes do contrato, designadamente para efeitos de 

licenciamento.  
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ARTIGO 7.º 

Obrigações Concessionário 

1. O concessionário obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e 

competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligência, o zelo e a 

pontualidade próprios das melhores práticas. 

2. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável ou no caderno 

de encargos, da celebração do contrato decorrem ainda para o concessionário as 

seguintes obrigações: 

a) Informar o concedente de qualquer circunstância que possa condicionar o normal 

desenvolvimento das atividades concedidas; 

b) Efetuar o licenciamento da atividade passível de ser exercida no local (Café ou Casa 

de Chá/Pastelaria – CAE 56301 ou 56303), que deverá ser obtido no prazo máximo de 

30 dias após a assinatura do contrato, através do Regime Jurídico de Acesso e 

Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, no Balcão Iniciativa 

Lisboa (Campo Grande n.º 13); 

c) Possuir todas as demais autorizações, consentimentos, aprovações, registos e 

licenças necessários para o pontual cumprimento das obrigações assumidas no 

contrato; 

d) Efetuar e manter atualizado um seguro de responsabilidade civil, devendo 

apresentar previamente ao início da atividade e, posteriormente, com periodicidade 

anual, comprovativo da apólice em vigor; 

f) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, 

designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais, a sua 

situação jurídica e a sua situação comercial. 

3. Constituem, ainda, obrigações do concessionário: 

a) Proceder à execução de todas as obras necessárias para a instalação e exploração 

do Café/Casa de Chá, com a devida autorização expressa da Junta de Freguesia da 

Misericórdia, sendo a sua fiscalização da responsabilidade da Freguesia; 

b) Equipar o espaço do Café/Casa de Chá; 

c) Obter a suas expensas todas as licenças, certificações e autorizações necessárias, 

nos termos da lei, às atividades integradas na concessão;  

d) Assegurar a gestão do Café/Casa de Chá e garantir o funcionamento do 

estabelecimento durante todo o ano, pelo período da concessão; 
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e) Manter a limpeza e a segurança do espaço da exploração;   

f) Proceder ao pagamento de todos os impostos, taxas, licenças e outros encargos 

devidos à Autarquia e ao Estado.   

3. As licenças de funcionamento, bem como outras licenças que porventura sejam 

obrigatórias, serão da exclusiva responsabilidade do concessionário.   

4. Todas as obras de manutenção, conservação, substituição e reparação do edifício, 

espaços adjacentes, equipamentos e mobiliário serão da responsabilidade do 

concessionário e só poderão ser executadas com a devida autorização expressa da 

Junta de Freguesia da Misericórdia e com respeito pelas normas em vigor de direitos 

de autor. 

5. Todo o equipamento móvel e/ou amovível necessário à exploração e funcionamento 

do espaço, será da responsabilidade do concessionário e deverá ter a qualidade e 

apresentação condizentes com as instalações em que se insere.  

6. Será da responsabilidade do concessionário a segurança das instalações, 

nomeadamente quanto a roubo, incêndio e explosão, bem como todos os seguros que 

sejam obrigatórios, nos termos da lei, e outros que o concessionário entender como 

convenientes.   

7.Todas as despesas inerentes ao contrato de concessão, bem como outras despesas 

associadas ao processo, são encargos do concessionário.   

8. A alteração da atividade só poderá ser efetuada com a autorização expressa e 

formal da Junta de Freguesia da Misericórdia. 

9. Os projetos e obras necessários à alteração da atividade deverão ser suportados e 

executados pelo concessionário e licenciados pela Junta de Freguesia da Misericórdia 

junto à entidade competente, considerando-se os mesmos como benfeitorias ao imóvel 

não passíveis de direito de indemnização ou posterior demolição.   

10. O concessionário dará acesso aos Wc’s afetos ao Café/Casa de Chá, sempre que 

decorram atividades no Polidesportivo, inclusive quando tiverem lugar atividades no 

piso superior.  

11. O concessionário permitirá o acesso aos trabalhadores da Junta de Freguesia 

sempre que solicitado, às arrecadações propriedade da Junta, identificadas no anexo I, 

como arrecadação A e arrecadação B. 
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ARTIGO 8.º 

Pessoal a afetar à concessão 

1. São da exclusiva responsabilidade do concessionário todas as obrigações relativas 

ao pessoal empregado na exploração, à sua aptidão profissional e à sua disciplina, 

bem como ao cumprimento da legislação laboral, incluindo quaisquer encargos 

decorrentes da cessação do respetivo contrato.  

2. O concessionário declara e aceita que a Freguesia da Misericórdia não assume 

quaisquer vínculos contratuais ou encargos de qualquer natureza com o pessoal afeto 

à exploração, sendo da exclusiva responsabilidade do concessionário a contratação, 

direção e fiscalização dos colaboradores por si utilizados. 

3. O concessionário compromete-se a respeitar e fazer respeitar todas as normas 

vigentes em matéria de entrada, permanência e trabalho, permanente ou eventual e 

ainda que não remunerado, de trabalhadores estrangeiros em território nacional.  

4. Constituem, ainda, obrigações do concessionário: 

a) a assunção de  todos os encargos sociais e descontos estabelecidos na legislação 

em vigor, relativa ao pessoal que tiver ao seu serviço; 

b)  a ter patente, nas instalações da exploração, o horário de trabalho em vigor;  

c) a cumprir e fazer cumprir a legislação relativa à segurança, higiene e saúde no 

trabalho, incluindo trabalhadores independentes. 

5. O concessionário deve ter sempre nas instalações da exploração, à disposição dos 

interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicáveis.  

 

ARTIGO 9.º 

Cessão da Posição Contratual 

1. O concessionário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos 

direitos e obrigações decorrentes do Contrato, sem autorização prévia e expressa da 

Junta de Freguesia da Misericórdia. 

2. Em caso de autorização, a cessão da posição contratual implicará a celebração de 

novo contrato a favor do novo cessionário, que fica sujeito ao cumprimento de todas as 

obrigações que impendiam sobre o transmitente e ainda às que o ato da transmissão 

impuser, por força de qualquer disposição legal.  

3. A cessão da posição nunca será entendida como prorrogação de prazo da 

concessão.  
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ARTIGO 10.º 

Cedência, oneração e alienação 

1. É interdito ao concessionário alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou em 

parte, o espaço ora objeto da concessão ou realizar qualquer negócio jurídico que vise 

atingir ou tenha por efeito, mesmo que indireto, idênticos resultados.  

2. Os negócios jurídicos referidos no número anterior são inoponíveis à Freguesia da 

Misericórdia. 

ARTIGO 11.º 

Patentes, Licenças e Marcas Registadas 

1. São da responsabilidade do concessionário quaisquer encargos decorrentes da 

utilização, no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

2. Caso a Freguesia da Misericórdia venha a ser demandada por ter infringido, na 

execução do Contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o 

concessionário indemniza-a de todas as despesas que, em consequência, haja de 

fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for. 

 

ARTIGO 12.º 

Atos e direitos de terceiros   

1. O concessionário é o único responsável pelas indemnizações por perdas, danos e 

despesas resultantes de prejuízos pessoais, de doenças, de impedimentos 

permanentes e temporários ou morte, decorrentes ou relacionados com a execução da 

exploração. 

2. As indeminizações referidas no número anterior abrangem, obrigatoriamente, 

terceiros em atuação no local da exploração, incluindo a própria Freguesia da 

Misericórdia.  

2. O concessionário é o único responsável pela cobertura dos riscos resultantes de 

circunstâncias fortuitas e/ou imprevisíveis e de quaisquer outras, nomeadamente 

decorrentes de furto, roubo ou incêndio.   

 

ARTIGO 13.º 

Fiscalização 

1. A Freguesia da Misericórdia tem o direito de exercer a fiscalização de exploração, 

nomeadamente verificar se o concessionário está a cumprir as condições da concessão. 
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2. A exploração e o concessionário ficam também sujeitos à fiscalização que, em virtude 

de legislação especial, incumba a outras entidades. 

3. A responsabilidade de todos os trabalhos/serviços incluídos na exploração, seja qual 

for o agente executor, é sempre do concessionário, salvo no caso de cessão da posição 

contratual devidamente autorizada nos termos do artigo 9.º, não reconhecendo 

Freguesia da Misericórdia a existência de quaisquer subcontratados e/ou tarefeiros que 

trabalhem por conta ou em combinação com o concessionário.   

 

ARTIGO 14.º 

Suspensão da exploração 

1. O concessionário apenas poderá suspender a exploração quando tal resulte de:  

a) ordem ou autorização escrita da Freguesia da Misericórdia ou de facto que lhe seja 

imputável; 

b) caso de força maior. 

2. A Freguesia da Misericórdia poderá ordenar, sob sua responsabilidade, a imediata 

suspensão da exploração, sempre que houver perigo eminente, prejuízos graves para o 

interesse público ou incumprimento das condições do contrato. 

3. A suspensão deverá ser comunicada por carta registada com aviso de receção, 

sempre que a situação que lhe deu origem permita esta forma de notificação. 

4. A exploração será reiniciada logo que cessem as causas que determinaram a sua 

suspensão temporária, devendo o concessionário ser do facto notificado. 

 

ARTIGO 15.º 

Força maior 

1. Considera-se caso de força maior, designadamente para efeitos do disposto na al. b) 

do artigo anterior, as circunstâncias que impossibilitem o cumprimento pontual das 

obrigações emergentes do contrato, alheias à vontade da parte afetada, que esta não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe 

fossem razoavelmente exigíveis contornar ou evitar.   

2. A ocorrência de uma situação de força maior não exime as partes do contrato do 

cumprimento das obrigações a que estavam vinculadas antes do surgimento da 

situação de força maior.   
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3. A ocorrência de uma situação de força maior terá como efeito desonerar a parte 

afetada da responsabilidade pelo não cumprimento das obrigações emergentes do 

contrato, cujo cumprimento pontual e atempado tenha sido impedido em virtude dos 

factos que a integrem.   

4. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior.  

5. Verificando-se a comprovada impossibilidade do cumprimento integral e total do 

contrato pelo concessionário ou pela entidade concedente, conforme o caso, em virtude 

da ocorrência de um caso de força maior, a parte afetada pode resolver o contrato, 

mediante notificação escrita à outra Parte.  

  

ARTIGO 16.º 

Resolução do contrato por parte da Freguesia da Misericórdia 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a Freguesia da 

Misericórdia pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de se verificar 

atraso no pagamento dos encargos mensais resultantes do contrato de concessão e 

melhor identificados no artigo 4.º do presente caderno de encargos. 

2. Constituem ainda causas resolutivas, designadamente: 

a) O funcionamento do estabelecimento, no todo ou em parte, sem as respetivas 

licenças, certificados ou autorizações; 

b) A utilização abusiva ou acentuada deterioração das instalações, equipamentos e 

material;  

c) A utilização de equipamentos não adequados ao tipo e categoria do estabelecimento 

objeto da concessão; 

d) A prática de atos com dolo ou negligência que prejudiquem ou afetem a qualidade 

dos produtos ou o normal funcionamento do espaço concessionado; 

e) A oposição às visitas ou operações de verificação e controlo; 

f) Não cumprimento reiterado das instruções emanadas da Freguesia da Misericórdia no 

uso dos seus poderes de direção e fiscalização, relativamente à conservação das 

instalações, à eficiência e qualidade do serviço;  

g) Desvio do objeto da concessão; 
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h) Abandono pelo concessionário da exploração, entendendo-se como tal a suspensão 

da atividade sem causa justificada, durante um prazo superior a 5 dias consecutivos ou 

10 interpolados, quando exista forte indício de não retomar regularmente a atividade;  

i) Utilização das instalações para fins diferentes dos especificamente indicados neste 

caderno de encargos e no contrato;  

j) Violação reiterada do horário de funcionamento;  

k) Falta do cumprimento das regras legais aplicáveis sobre o funcionamento do 

estabelecimento, incluindo as atinentes à saúde, higiene e segurança;  

l) Realização de obras sem a prévia autorização da Junta de Freguesia;  

m) Cessão da posição contratual para terceiros, sem prévia e expressa autorização da 

Freguesia da Misericórdia; 

f) O não cumprimento de qualquer uma das obrigações resultantes do contrato e do 

caderno de encargos que dele faz parte integrante. 

3. A Freguesia da Misericórdia pode ainda resolver o contrato no caso de o 

concessionário violar de forma grave e reiterada qualquer das obrigações que lhe 

incumbem. 

 

ARTIGO 17.º 

Resolução do Contrato por parte do Concessionário 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o concessionário 

pode resolver o contrato, quando por facto imputável à Freguesia lhe seja vedada a 

possibilidade de executar o objeto contratual. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração 

escrita enviada pelo concessionário à Freguesia e produz efeitos 30 (trinta) dias após 

a receção dessa declaração, salvo se a Freguesia extinguir a situação que impedia a 

execução do contrato. 

ARTIGO 18.º 

Caducidade 

1. O contrato caduca pelo decurso do prazo fixado no artigo 2.º ou com o início dos 

processos de insolvência, falência, dissolução, liquidação, cessação da atividade do 

concessionário, extinguindo-se nessa data as relações contratuais existentes entre as 

partes, sem prejuízo das disposições que, pela sua natureza ou pela sua letra, se 

destinem a perdurar para além dela. 
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2. No termo do contrato, não são oponíveis à Freguesia da Misericórdia, os contratos 

celebrados pelo concessionário com terceiros para efeitos do desenvolvimento das 

atividades objeto do contrato de concessão. 

 

ARTIGO 19.º 

Benfeitorias 

Terminado o contrato, pelo decurso do prazo ou resolução por qualquer das partes, 

revertem a favor da Freguesia da Misericórdia todas as benfeitorias realizadas pelo 

concessionário no espaço concessionado, não havendo lugar a qualquer indemnização. 

 

ARTIGO 20.º 

Abandono e revogação do contrato 

Sem prejuízo do disposto na alínea h) do artigo 16.º., a concessão considera-se 

definitivamente abandonada sempre que se verifique a ausência da exploração, sem 

motivo justificado, por um período superior a 30 dias, o que implicará a revogação do 

contrato, aplicando-se, no que respeita às benfeitorias realizadas o disposto no artigo 

19.º.  

  

ARTIGO 21.º 

Foro Competente 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Lisboa. 

 

ARTIGO 22.º 

Direito aplicável 

Em tudo o que não se encontrar especialmente regulado, aplicam-se as disposições do 

Código dos Contratos Públicos e demais legislação em vigor. 

 

ARTIGO 23.º 

Disposição final 

O concessionário obriga-se a executar a concessão com respeito por todos os termos e 

condições das cláusulas jurídicas e técnicas do presente caderno de encargos e no 

estrito cumprimento dos prazos fixados nos documentos do concurso e na proposta. 
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PARTE II 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a 

celebrar na sequência do procedimento designado por “Hasta Pública para a 

Concessão da Exploração de um espaço para exploração de Café/Casa de Chá no 

edifício sito na Calçada do Combro, 82-A, Páteo dos Tanoeiros (CP 1200-115) Lisboa, 

adiante designado por Café/Casa de Chá.   

2. A exploração do espaço titulado pelo contrato a celebrar compreende a atividade de 

comércio de bebidas e produtos alimentares, denominado Café/Casa de Chá (CAE 

56301 ou 56303). Os estabelecimentos de bebidas podem servir produtos 

confecionados, pré - confecionados ou pré – preparados que necessitem apenas de 

aquecimento ou conclusão de confeção, desde que disponham de equipamentos 

adequados a esse efeito, tais como micro-ondas, forno, chapa, fritadeira, tostadeira, 

máquina de sumos ou equiparados, conforme disposto no Decreto-Lei 10/2015.  

3. O Concessionário só poderá desenvolver atividades que não estejam previstas no 

contrato, caso estas sejam complementares ou acessórias das que constituem o seu 

objeto principal e com a autorização expressa da Junta de Freguesia da Misericórdia. 

4. O concessionário deve manter o local em bom estado de conservação e perfeitas 

condições de utilização, higiene, saúde e de segurança, diligenciando para que o mesmo 

satisfaça plena e permanentemente o fim a que se destina.  

5. O concessionário assume, expressa, integral e exclusivamente, a responsabilidade 

pelos riscos inerentes à exploração do espaço concessionado e utilização das 

instalações objeto deste contrato, assim como de todos os riscos que nelas tenham 

comprovadamente origem durante o prazo da duração do contrato.  

 

Cláusula 2.ª 

Obras de Remodelação e Decoração 

1. Decorrem por conta do concessionário todas as obras necessárias ao cumprimento 

do fim a que se destina a concessão. 

2. Não é permitida qualquer alteração ou aplicação de elementos funcionais que 

alterem a arquitetura do espaço. 
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Cláusula 3.ª 

Equipamentos e Mobiliário 

1. Ficam a cargo do concessionário as despesas com aquisição de equipamentos e 

mobiliário necessário à instalação do espaço objeto da concessão, devendo o mesmo 

obedecer a um layout e design previamente aprovados pela Freguesia da Misericórdia. 

2. A Freguesia da Misericórdia colocará à disposição do concessionário as instalações 

e os equipamentos existentes, os quais constarão de inventário, constante no anexo II 

ao presente caderno de encargos. 

3. Correrá por conta do concessionário a colocação de todo o material e equipamento 

necessário, bem como a sua manutenção, reparação e renovação, pelo que aquele 

deverá tomar conhecimento direto das instalações, até à entrega das propostas. 

4. Findo o contrato, o equipamento e mobiliário adquirido pelo concessionário 

reverterá a seu favor, devendo o mesmo ser removido até 48 horas após o termo do 

contrato. 

 

Cláusula 4.ª 

Encargos do Concessionário 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º do clausulado jurídico deste caderno de 

encargos, são da responsabilidade do concessionário os encargos com: 

a) Pessoal; 

b) Seguros;  

c) Comunicações de voz e dados; 

d) Outras despesas inerentes à concessão objeto de concurso, nomeadamente: 

i. As obras necessárias ao funcionamento do espaço objeto da concessão; 

ii. Aquisição, instalação e manutenção dos equipamentos; 

iii. Aquisição de todas as matérias-primas e bens necessários ao 

funcionamento do espaço concedido para os fins a que se destina; 

iv. Limpeza geral das instalações objeto da concessão, incluindo os Wc’s afetos 

ao Café/Casa de Chá, a qual deve ter, no mínimo, uma periodicidade diária; 

v. Aquisição de todos os produtos de higiene necessários ao funcionamento 

dos WC’s, designadamente sabonete líquido, desinfectante, toalhetes de 

papel (para as mãos), e papel higiénico. 
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2. Ficarão, também a cargo do concessionário os encargos com o fornecimento de 

eletricidade e água (incluindo os serviços indissociáveis – saneamento e RSU’S) de 

todo o complexo que constitui o Parque Polivalente de Santa Catarina, os quais 

constituem a contrapartida mensal com a concessão do Espaço, nos termos do artigo 

4.º do caderno de encargos (clausulado jurídico). 

3. A limpeza dos Wc’s afetos ao Café/Casa de Chá, será sempre da responsabilidade 

do concessionário, que assume a obrigação da sua limpeza diária, inclusive quando 

tiverem lugar atividades no piso superior.  

 

Cláusula 5.ª 

Pessoal do Prestador de Serviços 

1. O concessionário terá de contratar ou fazer destacar dos seus quadros, pessoal 

para todos os postos necessários ao funcionamento da concessão proposta. 

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º do clausulado jurídico deste caderno de 

encargos, o concessionário fica responsável pelo cumprimento de todas as obrigações 

relativas à prestação e às condições de trabalho do seu pessoal nos termos da 

legislação aplicável, bem como pela disciplina e aptidão profissional do mesmo e pela 

reparação de prejuízos por ele causados nas instalações, equipamentos, material e a 

terceiros. 

3. O pessoal deverá observar as regras de higiene individual, no decorrer de todas as 

operações inerentes à sua atividade. 

4. O atendimento será feito com a observância de regras da maior educação, respeito 

e deferência. 

5. O concessionário deverá manter o pessoal seguro contra acidentes de trabalho, 

sendo responsável pelo pagamento do respetivo prémio. 

 

Cláusula 6.ª 

Preços 

1. O concessionário afixará a tabela de preços praticados em local visível, de fácil 

consulta pelos clientes. 

2. Na definição do preçário a praticar no local objeto da concessão, e sem prejuízo de 

outros valores a considerar, deverão ser praticados preços diferenciados para os 

trabalhadores da Junta de Freguesia da Misericórdia, no máximo 200 trabalhadores, e 
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para estudantes, em, pelo menos, um menu composto por entrada, prato principal, 

bebida e café: 

a) Menu trabalhador da Junta de Freguesia – 4€; 

b) Menu Estudante - 3,50€. 

 

Cláusula 7.ª 

Horário de Funcionamento 

1. O horário de funcionamento deve ser afixado pelo concessionário em local bem 

visível e de fácil consulta. 

2. O horário de funcionamento deve ser definido dentro dos seguintes limites: 

a) Todos os dias (incluindo sábados, domingos e feriados): 8h00 – 23h00; 

b) As situações excecionais nomeadamente o mês de junho (Arraiais), poderão ser 

objeto de horário especial a definir pela Junta de Freguesia. 

  

 

 

 

 

 

Anexo I – Planta do Espaço 

 

Anexo II – Inventário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ANEXO II

Bar - Polivalente

Nº Bem
Nº Inventário 

Atribuído
Proveniência Número Inventário Descrição do Bem Local

Classificação do 

Bem (CIBE)

Ano de 

Aquisição

Valor de 

Aquisição

1 789 1247

Balcão em inox com 2 portas de correr. Dimensões - 92 cm x 60 cm x 

87 cm. Polivalente f)

1 789 1241

Balcão em inox com 9 gavetas, 1 gaveta para borras de café e 2 

parteleiras. Dimensões - 290 cm x 60 cm x 87 cm. Polivalente g)

1 773 1240

Balcão frigorifico em inox com montra em vidro. Dimensões - 120 cm 

x 85 cm x 130 cm. Polivalente g)

1 774 1238 Balcão frigorífico em inox. Dimensões - 150 cm x 60 cm x 84 cm. Polivalente g)

1266

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1267

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1268

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1269

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1270

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1271

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1272

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1273

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1274

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1275

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1276

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1277

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1278

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1279

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1280

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1281

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1282

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

Freguesia da Misericórdia

                              Inventário e Cadastro dos Bens (Arrolamento)



1283

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1284

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1285

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1286

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1287

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1288

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1289

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

1290

Cadeira em estrutura metálica cromada a grená com costas em metal 

cromado a grená e assento em madeira. Polivalente f)

804

Cadeira em estrutura metálica cromada a preto com costa e assento 

em madeira. Polivalente f)

1237 Máquina de lavar louça 'Compack Italy'. Polivalente g)

1239 Máquina registadora 'Olivetti ECR 6700'. Polivalente g)

24 1236

Mesa em inox com lava-louça incorporado. Dimensões - 100 cm x 60 

cm x 84 cm. Polivalente g)

1291

Mesa redonda em estrutura metálica cromada a grená com tampo 

em madeira. Diâmetro - 70 cm. Polivalente f)

1292

Mesa redonda em estrutura metálica cromada a grená com tampo 

em madeira. Diâmetro - 70 cm. Polivalente f)

1293

Mesa redonda em estrutura metálica cromada a grená com tampo 

em madeira. Diâmetro - 70 cm. Polivalente f)

1294

Mesa redonda em estrutura metálica cromada a grená com tampo 

em madeira. Diâmetro - 70 cm. Polivalente f)

1295

Mesa redonda em estrutura metálica cromada a grená com tampo 

em madeira. Diâmetro - 70 cm. Polivalente f)

1296

Mesa redonda em estrutura metálica cromada a grená com tampo 

em madeira. Diâmetro - 70 cm. Polivalente f)

1297

Mesa redonda em estrutura metálica cromada a grená com tampo 

em madeira. Diâmetro - 70 cm. Polivalente f)

1264

Televisor ' Samsung LE 32B651T3WXXC'. Nº de série - 

AyVy3SISB800945N. Polivalente g)

1245 Torradeira 'Pinha'. Polivalente f)


