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CÓDIGO DE EXPLORAÇÃO 

(integra o Caderno de Encargos – artigo 44.º do Código dos Contratos Públicos) 

Artigo 1.º 

(Objeto) 

O presente Código de Exploração faz parte integrante do Caderno de Encargos relativo ao Procedimento por 

Concurso Público para a utilização privativa parcial de bem do domínio privado para exploração do espaço 

denominado “Parque de Jogos de Vizela” integrado no prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Vizela sob o n.º 729 e inscrito nas matrizes prediais urbanas sob os artigos 1674, 1676, 1678, 1694, 1696 e 2737 

da União das Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João), nomeadamente: o edifício atualmente destinado 

a eventos multiusos e logradouro; a piscina e logradouro; o edifício atualmente destinado a estabelecimento de 

bebidas, com espaço de dança; e parte do terreno contiguo ao edifício atualmente destinado a eventos multiusos 

e à piscina (encosta), em regime de concessão. 

Artigo 2.º 

(Prazo de Exploração) 

A exploração do “Parque de Jogos de Vizela” deve iniciar-se no prazo de 30 (trinta) a contar do termo das obras e 

tem como prazo máximo 20 (vinte) anos, sem prejuízo deste prazo poder ser prorrogado, por períodos de 5 (cinco) 

anos, até ao limite de 30 (trinta anos). 

Artigo 3.º 

(Prazo de Conclusão das Obras) 

1. As obras devem estar concluídas no prazo máximo de 5 (cinco) anos, a contar da data da outorga do contrato 

de concessão, salvo se prazo inferior resultar da proposta adjudicada. 

2. O prazo previsto no ponto um poderá ser prorrogado caso existam fundamentos devidamente justificados. 

Artigo 4.º 

(Pagamento pela Exploração) 

1. O concessionário fica obrigado ao pagamento de uma compensação financeira anual ao concedente, no valor 

da renda anual constante da proposta adjudicada, valor que será atualizado anualmente por aplicação dos 

coeficientes de atualização aplicáveis aos arrendamentos urbanos não habitacionais. 
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2. O pagamento referido no número um é diferido para o 11.º ano da exploração do espaço denominado “Parque 

de Jogos de Vizela”, devendo refletir, nesse momento, as sucessivas atualizações que, entretanto, sofreria. 

3. O não pagamento daquele valor até ao final do ano a que disser respeito, obriga o concessionário ao pagamento 

dos juros de mora previstos na lei. 

Artigo 5.º 

(Atividades Acessórias) 

É permitido ao concessionário o desenvolvimento de atividades acessórias à exploração hoteleira desde que 

enquadradas no objeto principal do contrato designadamente, atividades de restauração, bebidas (com ou sem 

espaço de dança), organização de eventos desportivos ou culturais. 

Artigo 6.º 

(Bens afetos à concessão) 

O concessionário constituir-se-á fiel depositário dos edifícios e de todo o equipamento e mobiliário existentes, que 

constarão de um inventário feito em duplicado, devidamente assinado pelo Presidente da Câmara e pelo 

representante do concessionário.  

Artigo 7.º 

(Seguros) 

O concessionário obriga-se, durante o período da concessão a efetuar e manter válidas as seguintes apólices de 

seguro, emitidas por seguradoras acreditadas pelo ISP Instituto de Seguros de Portugal: 

a) Seguro multirriscos com cobertura total para os equipamentos afetos à exploração; 

b) Seguro de Responsabilidade Civil Geral Extracontratual com cobertura limite de indemnização ano/agregado 

não inferior a 1.000.000€, que cubra os seguintes riscos: 

I. Responsabilidade Civil geral exploração; 

II. Responsabilidade Civil Cruzada; 

III. Bens confiados à guarda; 

IV. Perdas, danos causados a cabos subterrâneos, condutas de gás, coletores, telefones ou instalações 

aéreas; 

V. Em consequência de fendas, fissuras e outros danos causados a bens de terceiros, edificações, 

terrenos ou construções contíguas aos locais onde o segurado exerce a sua atividade, nomeadamente 
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a imóveis e respetivos proprietários, inquilinos e recheios respetivos; 

VI. Danos causados por operações de carga e descarga e transporte de materiais afetos à atividade; 

VII. Danos causados a terceiros em resultado de benfeitorias, trabalhos de conservação, manutenção dos 

edifícios e espaços ocupados pelo segurado; 

VIII. Responsabilidade Civil laboração de maquinaria e equipamentos próprios e alugados; 

IX. Danos decorrentes da queda total ou parcial de anúncios luminosos ou outros, painéis publicitários, 

antenas, postes de iluminação publica e sinalização; 

X. Danos causados pelos serviços de administração, limpeza, iluminação, conservação e manutenção nos 

locais ocupados pelo segurado; 

XI. Danos ocasionados por incêndio ou explosão, perante os proprietários dos locais em que o segurado 

se encontrar instalado como arrendatário, usufrutuário e equiparado; 

XII. Danos causados pelo segurado na qualidade de proprietário, explorador de instalações sociais, 

desportivas e equiparadas, utilizadas pelos seus empregados e terceiros, bem como em consequência 

de organização de atividades recreativas, de lazer, férias, culturais, sociais, desportivas e outras; 

XIII. Danos causados em consequência de organização de visitas ou por visitantes isolados, às instalações 

próprias e alugadas pelo segurado ou às obras que tenham em curso e estejam sobre a sua 

responsabilidade; 

XIV. Danos resultantes de espaços abertos ao ar livre; 

XV. Danos resultantes de espaços de jogo e recreio, incluindo o equipamento, matérias e estruturas com 

os quais os utentes possam interagir individualmente ou em grupo; 

XVI. Danos causados em consequência de intoxicações alimentares ocorridos em cantinas, refeitórios ou 

bares afetos à exploração e sob a responsabilidade do segurado; 

XVII. Responsabilidade Civil Poluição súbita e acidental, incluindo as despesas incorridas para remover, 

neutralizar ou limpar as substâncias in filtrantes, poluentes ou contaminantes emanadas como 

consequência da atividade do segurado; 

XVIII. Danos patrimoniais e não patrimoniais causados aos utentes da piscina (utilizadores, praticantes, 

alunos de atividades de natação e afins), bem como a terceiros por quaisquer materiais, mobiliário ou 

recheio, equipamentos, utensílios e decorações existentes nas instalações ocupadas e geridas pelo 

segurado; 

XIX. Danos decorrentes de atos dos praticantes e alunos das atividades físicas, desportivas, associadas à 

prática da natação, quando sob a tutela ou custódia do segurado.  



                                                            SUBUNIDADE DE PATRIMÓNIO E RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

S/****/22 
   

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA | Praça do Município, 522 | 4815 – 013 Vizela |TEL./FAX 253 489 630/49| E-mail: geral@cm-vizela.pt | www.cm-vizela.pt | |185.2|pág. 4/5 

 

Artigo 8.º 

(Obrigações do Concessionário) 

Constituem obrigações do concessionário: 

a) Cumprir os prazos estipulados no presente Código; 

b) Efetuar pontualmente o pagamento anual da compensação financeira estipulada; 

c) Zelar pelo bom estado de conservação do edificado, infraestruturas, equipamento e mobiliário; 

d) Assegurar a obtenção de todas as licenças, certificações, credenciações e autorizações necessárias ao 

exercício das atividades integradas ou relacionadas com o objeto do contrato e respetivas despesas; 

e) Garantir o pagamento de todos os encargos com a/as atividade/s a desenvolver; 

f) Assegurar o nível de serviços, constantes da sua proposta, compatíveis com a classificação do 

estabelecimento a instalar; 

g) Não ceder a exploração a terceiros; 

h) As demais obrigações previstas na lei. 

Artigo 9.º 

(Direitos do Concessionário) 

Constituem direitos do concessionário: 

a) Explorar, em regime de exclusividade, o “Parque de Jogos de Vizela”, que se encontra devidamente 

delimitado na planta anexa ao Caderno de Encargos; 

b) Solicitar a máxima colaboração do concedente no desenrolar da sua atividade; 

c) Adequar a forma e sede que melhor se adequem ao exercício da concessão. 

Artigo 10.º 

(Direitos do Concedente) 

Constituem direitos do concedente: 

a) Receber pontualmente a compensação financeira anual acordada; 

b) Sequestrar a concessão nos casos previstos na lei e no contrato; 
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c) Resgatar a concessão nos casos previstos na lei e no contrato; 

d) Solicitar informação ao concessionário sobre o desenvolvimento da sua atividade; 

e) Fiscalizar a atividade do concessionário, designadamente deslocando-se às instalações afetas à concessão 

sempre que tal se revele necessário e mediante pré-aviso adequado; 

f) Solicitar ao concessionário a promoção de iniciativas de divulgação cultural e turísticas conjuntas. 

Artigo 11.º 

(Obrigações do Concedente) 

Constituem obrigações do concedente: 

a) Aprovar as operações urbanísticas necessárias à execução do projeto, desde que verificada a conformidade 

legal das mesmas; 

b) Informar o concessionário de todas as informações relevantes para a execução da concessão. 

Artigo 12.º 

(Sanções) 

O incumprimento de qualquer das cláusulas contratuais, a utilização do imóvel para fins diferentes do previsto e a 

falta de pagamento da anuidade em devido tempo, determinarão a rescisão do contrato, sem prejuízo de sanções 

pecuniárias que possam vir a ser definidas no contrato de concessão. 

 


