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Artigo 1· 

OBJETO 

o concurso tem por objeto a adjud icação do arrendamento rural, para fins única e 

exclusivamente de pastore io com gado bovino autóctone, com a necessária entrega para 

exploração de terreno com a área 'de 52 .220m' (cinquenta e dois mil duzentos e vinte metros 

quadrados), conforme plantas de localização do terreno em anexo, que inclu i: 

i) O terreno sito na freguesia de São Pedro de Arcos, conce lho de Ponte de Lima, descri to 

no Registo Predial sob os números 51747 e 51748 e inscrito na respetiva matriz 

predial rústica sob o artigo 57; 

ii) 5/6 do terreno sito na freguesia de São Pedro de Arcos, conce lho de Ponte de Lima, 

descrito no Registo Predial sob o número 01411/20010524 e inscrito na respetiva 

matriz predial rúst ica sob o artigo 58; 

iii ) O terreno si to na freguesia de São Pedro de Arcos, conce lho de Ponte de Lima, descrito 

no Registo Predial sob o número 01540/20030708 e inscrito na respetiva matriz 

predial rústica sob o artigo 60; 

iv) O terreno sito na freguesia de São Pedro de Arcos, conce lho de Ponte de Lima, descrito 

no Registo Pred ial sob o número 01541/20030708 e inscrito na respetiva matriz 

predial rústica sob o artigo 62; e 

v) O terreno sito na freguesia de Bertiandos, conce lho de Ponte de Lima, descrito no 

Registo Predia l sob o número 15420 e inscrito na respetiva matriz predial rústica 

sob o artigo 618. 

Artigo 2" 

DURAÇÃO DO ARRENDAMENTO 

1. O arrend amento é atribuído por um prazo de 7 anos, contados à partir da data da 

ass inatura do contrato, obrigando-se todos os concorrentes a apresentar proposta 

considerando este prazo. 

2. Após este prazo, o contrato considera-se automaticamente renovado por períodos 

sucessivos de 7 anos, enquanto não for denunciado por qualquer das partes, até ao lim ite 

máximo de 21 anos. 

3. Caso haja denúncia, deve a mesma ser comunicada através da carta registada com aviso 

de receção, à outra parte, com antecedência mínima de 60 dias segu idos. 

Ter 2 58 900 400 . Fax 258 900 410 · Praça da Re públk:a · 4990-062 Ponte de Uma · geral@cmpontedelima.pt· 



~ MUNICÍPIO PoNTE E) t!A 
Tini"" R'C" D .... HUMANI IJADI: 

Artigo 3.2 

CONTAGEM DE PRAZOS 

Os prazos contam-se de acord o com o disposto no artigo 72.2 do Código de Proced imento 

administrativo, sa lvo os prazos para apresentação de propostas. 

Artigo 4· 

USO EFETIVO DO PRÉDIO 

O arrendatário deve usar efetivamente a coisa para o fim contratado: arrendamento rural para 

fins única e exclusivamente da atividade pecuária em regime extensivo. 

Artigo 5.2 

BENS AFETOS AO ARRENDAMENTO 

Ao arrendamento corresponde o terreno identificado nas plantas em anexo. 

Artigo 6 

OBRIGAÇÕES DO ARRENDATÁRIO 

1. Constituem encargos e deveres do arrendatário: 

a) Pagar a renda; 

b) Facultar à Câmara Municipal a inspeção dos prédios; 

c) Não aplicar os prédios a fim diverso daquele a que se destinam, conform e art. 42 do 

presente caderno de enca rgos; 

d) Não fazer dele uma utilização imprudente; 

e) Informar o senhorio de qualquer circunstância que possa condicionar o normal 

desenvolvimento da atividade; 

f) Obter todas as licenças, cert if icações, credenciações e autorizações necessárias ao 

exercício da atividade integrada ou de algum modo relacionada com o objeto do 

contrato, sa lvo estipulação contratual em contrá rio. 

g) Restituir o imóvel, em perfeitas condições, findo o contrato. 

2. Devido ao facto do terreno se encontrar integrado na Área de Paisagem Protegida das 

lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, o arrendatário obriga-se: 

a) A não exceder o encabeçamento de 2 cabeças normais por hectare; 

b) A utilizar an imais de espécies pecuárias autóctones; 

c) A manter as sebes de compartimentação das pastagens existentes, à base de 

carva lhos, amieiros e salguei ros; 
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d) A estabelecer medidas, em conjunto com a entidade contratante, para a protecção e 

salvaguarda de va lores naturais excecionais que venham a ser identificados no período de 

tempo em que vigora o contrato de arrendamento, nomeadamente ao nível da flora. 

3. Devido ao facto do terreno se encontra r ín tegrado na Área de Paisagem Protegida das 

Lagoas de Bertiandos e s. Pedro de Arcos, o arrendatário está ainda impedido de: 

a) Proceder a alterações (ex. abertura de novas va las de drenagem e à alteração da rede 

de va las e linhas de água); 

b) Promover alterações à morfologia do solo; 

c) Instalar ou ed ifi ca r qua lquer tipo de construção de apoio à atividade pecuária sem a 

prévia aprovação pela entidade contratante. 

Artigo 7 

LOCAL DE PAGAMENTO DA RENDA 

1. A renda é anua l e corresponde a uma prestação pecun iária. 

2. A primeira renda vencer-se-á no momento da celebração do contrato e cada uma das 

restantes no mês co rrespondente do ano seguin te. 

3. A renda será paga na Tesouraria da Câma ra Municipal, sita na Praça da República, dentro 

do horário normal de atend imento ao público. 

4. A renda será atualizada anualmente de acordo com os coe ficientes de atualização anual de 

rendas, resu ltante da variação do índice de preços do consumidor, sem habitação, 

correspondente aos últímos 12 meses e para os quais existem va lores disponíveis à data de 31 

de agosto, apurado pelo Instituto Nacional de Estatística, I. P., e pub licado no Diário da 

República até 30 de outubro de cada ano. 

5. A primeira atualização pode ser exigida um ano após o início da vigência do contrato e as 

seguintes, sucessivamente, um ano após a atualização ante rior. 

6. A Câmara Municipal comunica, por escrito e com a antecedência mínima de 30 dias, o 

coefi ciente de atualização e a nova renda dele resultante. 

Artigo 8 

MORA DO ARRENDATÁRIO 

No caso de se verifi ca r mora no pagamento, o arrendatário fica obrigado, para além do 

va lor da renda em dívida, ao pagamento de uma indemnização igual a 50% daquele que for 

devido, sa lvo se o contrato for reso lvido com base na falta de pagamento. 
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Artigo 9 

DEVER DE MANUTENÇÃO E RESTITUIÇÃO 

1. O arrendatário é obrigado a manter e restituir o prédio no estado em que o recebeu, 

ressalvadas as deteriorações inerentes a uma prudente utiliza ção, em confo rm idade com os 

fins do contrato. 

2. Presume-se que o prédio foi entregue à Câmara Municipal em bom estado de 

manutenção quando não exista documento onde as partes tenham descrito o estado dela ao 

tempo da entrega. 

Artigo 10 

INDEMNIZAÇÃO PELO ATRASO NA RESTITUIÇÃO DOS PRÉDIOS 

Se o prédio não for restituído, por qualquer causa, logo que finde o contrato, o arrendatário é 

obrigado, a título de indem nização, a pagar até ao momento da restitui çã o, o va lor de 25,00€ 

por cada dia de atraso. 

Artigo 11 

RESGATE DO ARRENDAMENTO 

o arrendamento poderá ser resgatado pela Câmara Municipal, por ra zões de interesse público, 

após o decurso do pra zo fixado no contrato ou ainda em qualquer altura, concedendo um 

prazo máximo de 90 dias ao adjudicatário para entrega do loca l nas mesmas condições em que 

o recebeu . 

Artigo 12 

REVOGAÇÃO DO ARRENDAMENTO 

1. A Câmara Municipal poderá dar por term inado o arrendamento se o arrendatário não 

cumprir as regras estabe lecidas neste Caderno de Encargos, bem como as descritas no 

contrato a celebrar, e ainda se: 

a) Forem alteradas as condições iniciais do contrato, designadamente por 

incumprimento do pagamento anual da renda fixa da, desvio do objeto do arrendamento 

e quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organ ização e regular 

desenvolvimento da atividade; 

b) Após julgamento, o arrendatário for condenado por infrações graves, relacionadas 

com a atividade que exerce; 

c) Cessação ou suspensão, total ou parcial, pelo arrendatário da execução ou 

exploração do prédio. 
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2. A resolução do arrendamento será sempre precedida de instauração do competente 

processo, no qual o arrendatário será ouvido. 

3. A reso lução do arrendamento não dará lugar ao pagamento de quaisquer indemnizações. 

Artigo 13Q 

. CASOS DE CADUCIDADE 

O Contrato de arrendamento caduca: 

a) Findo o prazo estipulado; 

b) Por morte do arrendatário, ou tratando-se de pessoa singu lar ou co letiva, pela extinção 

da atividade. 

Artigo 14Q 

EFEITOS DA EXTINÇÃO DO CONTRATO NO TERMO PREVISTO 

No termo do contrato, não são oponíveis, ao senhorio, os contratos cele brad os pelo 

arrendatário com terceiros para efeitos do desenvo lvimento da atividade. 

Artigo 15Q 

ENCARGOS E DESPESAS 

Os encargos e despesas correntes respei t antes ao fornecimento de bens e serv iços e 

ou tra s despesas modai s, relativos ao prédio são por conta do arre nd atá rio . 

Artigo 16Q 

INSPEÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

1. O Município de Ponte de Lima reserva-se o direito de efetuar inspeções à exp loração e 

ao estado de conservação dos prédios. 

2. A fiscalização dará conhecimento por escrito ao arrendatário das deficiências 

ve rificadas, devendo aquele promover à sua correção. 

Artigo 17Q 

ENCARGOS DO CONTRATO 

São da intei ra responsab ilidade do arrendatário as despesas resultantes da ce lebra ção do 

contrato. 

Artigo 18Q 

INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CADERNO DE ENCARGOS E CASOS OMISSOS 

1. Qualquer dúvida que seja suscitada na interpretação de algumas cláusulas deste caderno de 

encargos, existindo casos om issos, será a mesma esclarecida, ou suprida a omissão, pela 

Câmara Municipal, devendo ser colocada, por escrito, dentro do primeiro terço do prazo 

previsto para apresentação das propostas. 
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2. A falta de cumprim ento da alínea anterior torna o concorrente responsável por todas as 

consequências da errada interpretação que haja feito . 

3. No caso de divergência entre os documentos patentes do concurso e o contrato de 

arrendamento, prevalece o último. 

Artigo 19º 

INTERPRETAÇÃO, VALIDADE OU EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Os litígios emergentes da execução do cont rat o serão regu lados pela legislação 

portuguesa em vigor, em pa rticu lar o Decreto-Lei n.º 294/2009, de 13 de outubro e 

subm etidos ao foro do Tribunal Ad ministrativo e Fi sca l de Braga, com renúncia a qualquer 

outro. 

Ponte de Lima, 13 de julho de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal, 

..
Victo r Manuel Alves Mendes (Eng.) 
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