
 
MUNICÍPIO DE ALJUSTREL 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 
EDITAL DARH/2020 

 
 

CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO MUNICIPAL, 

DESTINADO A GINÁSIO INTEGRADO NO EDIFICIO DO PAVILHÃO DE DESPORTOS 

ARMINDO PENEQUE 

 
 
Nelson Domingos Brito, Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel: 
 

Torna público, que a Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 11 de março de 

2020, deliberou abrir inscrições para a concessão do Direito de Exploração de Espaço 

Municipal destinado a Ginásio, integrado no Edifício do Pavilhão de Desportos “Armindo 

Peneque”, em Aljustrel. 

 
O preço base para efeitos de concurso é de 200,00€ (duzentos euros) mensais. 

 
O espaço em causa destina-se ao desenvolvimento de um ramo de atividade 

relacionado com a exploração de um Ginásio. 

 
As condições de concessão são as que constam do Programa de Procedimento para 

a Concessão da Exploração, disponível para consulta na Secretaria da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Aljustrel, bem como no 

site www.mun-aljustrel.pt.  

 

A proposta, devidamente assinada, e os respetivos documentos, deverão ser 

apresentados em formato PDF, e enviados até às 17:00 horas do dia 22 de abril de 2020, 

para o seguinte endereço eletrónico: geral@mun-aljustrel.pt.  

 

Para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados os 

lugares públicos do costume. 

 

Aljustrel, 6 de abril de 2020. 

 
 

O Presidente da Câmara 

 

 

- Nelson Domingos Brito - 

 

http://www.mun-aljustrel.pt/
mailto:geral@mun-aljustrel.pt
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Artigo 1.º 

Objeto da hasta pública 

 
O presente procedimento tem por objeto a concessão da exploração de um espaço 

municipal, destinado a Ginásio, integrado no edifício do Pavilhão de Desportos 

“Armindo Peneque”, conforme planta que se anexa, que faz parte integrante do 

presente programa como anexo I. 

 
Artigo 2.º 

Entidade pública adjudicante 

 
A entidade adjudicante é o Município de Aljustrel, sito na Avenida 1º de Maio, com os 

números de telefone 284 600 070, de fax 284 602 025 e e-mail: geral@mun-

aljustrel.pt. 

 
Artigo 3.º 

Consulta das peças do procedimento 

 
As peças do procedimento encontram-se disponíveis para consulta dos interessados, 

no seguinte endereço: Município de Aljustrel no sítio da internet www.mun-aljustrel.pt 

e nos locais públicos do costume. 

 
Artigo 4.º 

Júri do procedimento 

 
1 – O procedimento será dirigido por um júri aprovado pelo órgão executivo e 

composto por cinco trabalhadores, sendo um deles o Presidente, dois vogais efetivos e 

dois suplentes que substituirão, nas suas faltas e impedimentos, o 1.º e 2.º vogal 

efetivos. 

2 – O 1.º vogal efetivo substituirá o Presidente, nas suas faltas ou impedimentos. 

 
Artigo 5.º 

Esclarecimento de dúvidas na interpretação das peças do procedimento 

 
1 – Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos à boa compreensão e 

interpretação dos elementos expostos até ao dia 13 de abril de 2020. 
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2 – Os esclarecimentos devem ser solicitados por escrito e endereçados ao júri do 

procedimento para o seguinte endereço eletrónico: geral@mun-aljustrel.pt. 

3 – Os esclarecimentos devem ser prestados pelo júri, por escrito, até ao dia 16 de 

abril de 2020. 

4 – A falta de cumprimento do disposto no número 1 deste artigo torna os 

interessados responsáveis por todas as consequências da errada interpretação que 

porventura hajam feito. 

 

Artigo 6.º 

Condições de admissão  

 
1 – Ao concurso poderá ser admitida, desde que satisfaça as condições de admissão, 

qualquer pessoa singular ou coletiva. 

2 – São condições de admissão: 

a)  Possuir licenciatura na área do desporto ou educação física, no caso de pessoas 

singulares, ou experiência comprovada na atividade em causa, com o CAE na área 

em causa, no caso de pessoas coletivas; 

b) Possuir a situação regularizada relativamente a dividas por impostos ao Estado 

Português; 

c) Possuir a situação regularizada relativamente a dividas por contribuições para a 

segurança social em Portugal; 

d) Possuir a situação regularizada relativamente a dividas a esta Autarquia Local; 

e) Não se encontrem em estado de falência, de liquidação ou de cessão de atividade, 

ou tenham o respetivo processo pendente; 

 
Artigo 7.º 

Entrega e modo de apresentação das propostas 

  
1 – A proposta, devidamente assinada, e os respetivos documentos, deverão ser 

apresentados em formato PDF, e enviados até às 17:00 horas do dia 22 de abril 

de 2020, para o seguinte endereço eletrónico: geral@mun-aljustrel.pt.  

 

 

mailto:geral@mun-aljustrel.pt
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2 – As propostas devem fazer-se acompanhar dos seguintes documentos: 

a)  Cópia do cartão de cidadão e do cartão de contribuinte ou certidão comercial e 

NIPC, no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

b)  Currículo e certificado de habilitações do candidato, tratando-se de pessoa 

singular; 

c)  Currículo da empresa, no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

d)  Certidão comprovativa da situação contributiva perante as finanças; 

e)  Certidão comprovativa da situação contributiva perante a segurança social; 

f) Declaração de não divida ao Município de Aljustrel; 

g) Declaração em como o concorrente se sujeita inteiramente a todas as 

obrigações constantes deste procedimento. 

3 – Não serão consideradas as propostas que não sejam acompanhadas dos respetivos 

documentos exigidos. 

 

Artigo 8.º 

Ajuste Direto 

 
No caso da hasta pública ficar deserta a Câmara poderá recorrer ao ajuste direto. 

 

Artigo 9.º 

Preço Base da Concessão 

 
1 – O preço base para efeitos de concurso é de 200,00€ (duzentos euros) mensais, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, cujo montante será definido de acordo os 

critérios descritos no artigo 10º do presente procedimento. 

2 – O valor da concessão será pago desde a data da adjudicação, em prestações 

iguais e sucessivas. 

 

Artigo 10.º 

Critério de adjudicação 
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1 – A adjudicação será efetuada, segundo o critério da proposta economicamente mais 

vantajosa, ou seja, a que obtiver o maior valor, tendo em conta os seguintes fatores e 

respetiva ponderação: 

a) Valor renda mensal oferecido a título de concessão 

b) Montante do investimento  

c) Número de postos de trabalho criados  

 

O fator valor renda mensal será considerado na sua totalidade para apuramento da 

proposta economicamente mais vantajosa. 

 

O fator montante de investimento será pontuado da seguinte forma, sendo que a cada 

ponto corresponde a 1,00€: 

 - de 0€ a 5.000,00€ - corresponde a 0 pontos (0,00€) 

- de 5.001,00€ a 10.000,00€ -  corresponde a 100 pontos (100,00€) 

- superior a 10.000,00€ - corresponde a 200 pontos (200,00€) 

 

O fator número de postos de trabalho criados será pontuado da seguinte forma, sendo 

que a cada ponto corresponde a 1,00€: 

- 1 posto de trabalho - corresponde a 0 pontos (0,00€) 

- 2 postos de trabalho - corresponde a 100 pontos (100,00€) 

- 3 ou mais postos de trabalho - corresponde a 200 pontos (200,00€) 

 

Sendo que: 

RA - Renda adjudicada 

VRM - Valor renda mensal 

MI - Montante investimento  

PT - Número de postos de trabalho 
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De acordo com a seguinte fórmula: 

RA = VRM+MI+PT 

 

2 – O valor da renda mensal irá corresponder ao valor apresentado pelo concorrente 

que apresentou a proposta economicamente mais vantajosa, independentemente 

desta corresponder, ou não, ao valor mais alto. 

3 – No final de cada ano, será exigida ao concessionário que faça prova do 

cumprimento dos critérios estabelecidos nas alíneas b) e c) do número anterior, que 

determinaram a adjudicação da concessão. 

4 – Caso se verifique o incumprimento de algum dos critérios estabelecidos nas alíneas 

b) e c) do número 1, o concessionário fica responsável pelo pagamento do valor total 

da renda, apurado segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa. 

 

Artigo 11.º 

Adjudicação 

 

1 – Depois de cumpridas as formalidades previstas na lei, a entidade competente para 

autorizar a despesa, com base num relatório fundamentado elaborado pelo júri, 

escolhe o adjudicatário. 

2 – Nos cinco dias posteriores à respetiva decisão, todos os concorrentes são 

notificados do ato de adjudicação. 

 

Artigo 12.º 

Caução 

 

1 – O adjudicatário deverá prestar caução de valor equivalente a duas rendas mensais, 

a qual será mantida até ao termo da concessão. 
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2 – A caução poderá ser efetuada através de depósito em dinheiro e deverá ser 

prestada no prazo de 10 dias após a adjudicação. 

3 – A caução destina-se a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações do 

concessionário. 

 

4 – O Município pode considerar perdida a seu favor a caução prestada, 

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

legais, contratuais ou pré-contratuais pelo concessionário. 

 

Artigo 13.º 

Pagamento 

 
1 – Durante o período de vigência do contrato a celebrar o concessionário pagará, 

mensalmente, o valor pela qual foi adjudicada a concessão, vencendo-se o primeiro no 

momento da celebração do contrato e os subsequentes até ao dia 8 do mês àquele a 

que diga respeito, devendo ser liquidados na tesouraria da Câmara Municipal, no 

horário normal de expediente ou por transferência bancária para a conta bancária que 

o Município indicar para o efeito. 

2 – No período respeitante à renovação da concessão, o pagamento mensal manter-

se-á nos termos e condições definidos no n.º 1 da presente cláusula. 

3 – Em caso de incumprimento do prazo estipulado nos números anteriores, o 

Município de Aljustrel reserva-se o direito de exigir os respetivos juros de mora no 

pagamento de acordo com a taxa de mora legal em vigor à data do incumprimento. 

4 – A renda será atualizada anualmente em conformidade com os coeficientes legais. 

 
Artigo 14.º 

Limites da Concessão 

 
1 – A presente concessão tem por objeto a exploração de um espaço municipal 

destinado a Ginásio, integrado no Edifício do Pavilhão Municipal de Desportos “Armindo 

Peneque”, conforme identificado na planta que constitui o anexo I. 
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2 – Estão afetos à concessão os bens móveis e imóveis destinados à realização da 

atividade, designadamente, os equipamentos, máquinas e outros bens constantes do 

anexo II. 

3 – As instalações serão entregues ao concessionário no estado em que se encontram, 

competindo a este suportar os encargos decorrentes da aquisição de todo o 

equipamento extra que considere necessário para o funcionamento do 

estabelecimento. 

4 – As obras de manutenção exterior do edifício serão da responsabilidade do 

Município de Aljustrel, excetuando as deteriorações ou danos causados pelo 

concessionário, empregados ou clientes. 

5 – As obras de manutenção, beneficiação ou alteração internas serão da 

responsabilidade do concessionário e só poderão ser efetuadas com autorização do 

Município de Aljustrel. 

 

Artigo 15.º 

Duração da Concessão 

 
1 – A concessão terá como prazo de duração 5 anos a contar da data do contrato de 

concessão, renovando-se por períodos sucessivos de 2 anos, caso não seja denunciado 

por alguma das partes com um pré-aviso de 60 dias relativamente ao seu termo ou ao 

termo de qualquer das suas renovações, mediante carta registada com aviso de 

receção. 

2 – O prazo inicia-se com a celebração do contrato de concessão e na mesma data o 

concessionário toma posse do imóvel. 

3 – O contrato decorrente do presente procedimento deverá ser celebrado no prazo 

máximo de 10 dias após a adjudicação. 

 

Artigo 16.º 

Funcionamento 

1 – O concessionário obriga-se a abrir o estabelecimento no prazo máximo de 15 dias 

após a data da celebração do contrato. 
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2 – O estabelecimento só poderá no entanto entrar em funcionamento após a 

obtenção das respetivas licenças pelo concessionário. 

3 – O espaço concessionado deverá obedecer ao seguinte período de funcionamento: 

   - de 2ª a 6ª feira das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 21h00 

   - aos sábados das 09h00 às 13h00 

4 – O horário previsto na alínea anterior poderá sofrer alterações, por motivos 

devidamente justificados e autorizados pela entidade concedente, desde qua se 

mantenha um período mínimo de funcionamento aberto ao público de 10 horas diárias, 

durante os dias da semana. 

 

Artigo 17.º 

Obrigações do Concessionário 

 
1 – O concessionário fica obrigado, para além de outras obrigações que decorrem da 

lei, nomeadamente a: 

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

normal desenvolvimento da atividade concedida; 

b) Fornecer ao concedente, ou a quem este designar para o efeito, qualquer 

informação ou elaborar relatórios específicos sobre aspetos relacionados com a 

execução do contrato, desde que solicitados por escrito; 

c) Manter ao longo de todo o período de duração da concessão a sua sede em 

Aljustrel; 

d) Obter todas as licenças, certificações, credenciações e autorizações necessárias 

ao exercício das atividades integradas ou de algum modo relacionadas com o 

objeto do contrato; 

e) Manter o ginásio em condições ótimas, em termos de segurança, higiene, 

salubridade e de bem estar dos utentes; 

f) Não permitir que a capacidade máxima prevista seja ultrapassada; 

g) Não proceder a quaisquer obras ou reparação, sem autorização prévia do 

concedente; 

h) Proceder à desinfestação anual das instalações, e do facto dar conhecimento ao 

concedente; 
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i) Proceder à pintura do espaço interior, no mínimo uma vez durante o período da 

concessão, não podendo o mesmo ultrapassar dois anos sem ser pintado; 

j) Não utilizar o espaço objeto da presente concessão para fim diferente do 

estipulado; 

k) Suportar todos os encargos com os gastos de eletricidade, gás e água;  

l) Efetuar atempadamente o pagamento de taxas, impostos e contribuições 

inerentes à exploração do estabelecimento; 

m) Restituir o imóvel, findo o contrato, em bom estado de conservação, 

ressalvadas as deteriorações inerentes a um uso normal e prudente, que 

permita a continuação da exploração de atividade idêntica; 

n) Manter o estabelecimento com o equipamento indispensável ao seu perfeito 

funcionamento; 

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

normal desenvolvimento da atividade concedida; 

p) Não proporcionar a outrem o gozo total ou parcial do estabelecimento por 

qualquer meio, designadamente por cessão temporária ou permanente e 

onerosa ou gratuita da sua posição jurídica; 

q) Facultar ao concedente, ou a qualquer entidade por este nomeada, livre acesso 

a todo o estabelecimento da concessão, bem como aos documentos relativos às 

instalações e atividades objeto da concessão, estando ainda obrigado a prestar 

os esclarecimentos que lhe sejam solicitados; 

r) Ter à disposição dos utentes do estabelecimento da concessão livros destinados 

ao registo das reclamações; 

s) Fazer a manutenção das máquinas e aparelhos existentes, contratando para o 

efeito os serviços que acharem necessários; 

t) Manter as parcerias e protocolos celebrados entre o Município de Aljustrel e 

outras entidades;  

u) Manter em vigor os descontos para os detentores do cartão social e cartão 

jovem Munícipe; 

v) Não proceder à atualização dos valores a cobrar aos utentes, sem autorização 

prévia da Câmara Municipal; 

w) Proceder à substituição dos equipamentos deteriorados que sejam propriedade 

da Câmara Municipal, por equipamentos idênticos; 
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x) Celebrar e manter em vigor, sem prejuízo de outros exigidos por lei, o seguro 

multirriscos de cobertura de danos ocorridos no espaço, devendo apresentar o 

comprovativo ao Município; 

y) Assegurar a contratação dos serviços relacionados com o fornecimento de 

água, energia elétrica e comunicações e o pagamento dos encargos e 

consumos a eles associados;  

z) Garantir que a atividade seja desenvolvida por técnicos habilitados para o 

efeito, na área do desporto; 

aa) A respeitar as disposições constante do presente documento, bem como em 

toda a legislação aplicável para o desenvolvimento da atividade a que se propõem. 

 
Artigo 18.º 

Resolução do Contrato 

 

1 – O incumprimento dos deveres resultantes do contrato por parte do concessionário 

confere ao Município de Aljustrel o direito de resolver o contrato. 

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver falta de pagamento da renda por dois meses consecutivos, 

sem motivo justificado e aceite pela Câmara ou abandono da manutenção, 

conservação ou exploração da concessão por um período superior a 15 dias seguidos, 

salvo motivo justificado e aceite pela Câmara. 

3 – Considera-se igualmente, incumprimento definitivo, o não cumprimento de alguma 

das obrigações previstas no artigo 17º. 

 

Artigo 19.º 

Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente programa de 

procedimento, aplica-se o disposto no Regime Jurídico do Património Imobiliário 

Público aprovado pelo Decreto-lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pela Lei n.º 

82-B/2014, de 31 de dezembro e o estabelecido no Código do Procedimento 

Administrativo. 
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Artigo 20.º 

Casos Omissos 

As dúvidas e casos omissos serão decididos pela Câmara Municipal de Aljustrel e 

passarão a fazer parte do presente procedimento. 

 

Artigo 21.º 

Foro Competente 

 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a 

competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com expressa renúncia a 

qualquer outro. 

 

 

 

Aljustrel, 6 de abril de 2020. 

 

 

O Presidente 

 

 

- Nelson Brito - 
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ANEXO I 
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ANEXO II  

    
Receção 

Descrição material Quantidade 

Balcão (90 cm) 1 

Balcão (230 cm) 1 

Extintor BEC 1 

Bloco gavetas (40 cm) 1 

Armário (80cm) 1 

Placard informativo (175cm x 85cm) 1 

Balneário Masculino 

Suporte papel higiénico 3 

Dispensador papel 1 

Saboneteira 1 

Espelhos (55cm x 55cm) 2 

Secador 1 

Banco 9 cabides 1 

Chuveiros 3 

Cabide c/6 1 

Cabide c/10 1 

Balneário Feminino 

Suporte papel higiénico 3 

Dispensador papel 1 

Saboneteira 1 

Secador 1 

Espelhos (55cm x 55cm) 2 

Bancos c/4 cabides 3 

Sala Musculação e Cardiofitness 

Halteres 2,5kg 4 

Halteres 5kg 2 

Halteres 7,5kg 4 

Halteres 10kg 2 

Halteres 12,5kg 4 

Halteres 15kg 2 

Halteres 17,5kg 4 
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Halteres 20kg 4 

Halteres 22,5kg 2 

Halteres 25kg 2 

Halteres 30kg 2 

Halteres 35kg 2 

Suportes Halteres (255cm x 55cm) 1 

Suportes Halteres (255cm x 25cm) 1 

Suportes Halteres (120cm x 55cm) 1 

Suportes Halteres (120cm x 25cm) 1 

Colchões Esponja (Tatani) 8 

Bancos redondos c/ rotação 3 

Bancos (supino) regulável 5 

Banco invertido 1 

Suporte tapetes abdominais 1 

Tapetes individuais de abdominais 5 

Máquina afundos 1 

Elásticos (Amarelo/Laranja/Vermelho) 3 

Máquina c/barra (Nessfit) 1 

Máquina Borboleta (Jinsa) 1 

Máquina ABS (Jinsa) 1 

Máquina Ombros (Jinsa) 1 

Banco scott 1 

Rolo massagem Decathlon 1 

Banco plano supino 1 

Banco supino inclinado 1 

Molas suporte pesos 19 

Máquina Gémeos 1 

Barras(45cm) 5 

Suporte barras (8 uni.) 1 

Barra (180cm) 2 

Barra (150cm) 2 

Barra (120cm) 1 

Barra Z (100cm) 2 

Barra Tricept (80cm) 1 

Estrutura de Suporte pesos 1 

Máquina Multifunções (Salter) 1 

Extrator ar 1 

Cintos halterófilismo 4 

Perneira (Salter) 1 

Perneira (Decatlohn) 2 

Cordas de salto 1 

Protetores cervical 3 

Pegas para flexões 2 

Pegas de corda 3 

Barra Pega larga 2 
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Barra pega média 2 

Barra pega curta 4 

Puxadores 5 

Roda ABS 1 

Corrente 1 

Pesos Bolacha (20kg) 2 

Pesos Bolacha (15kg) 6 

Pesos Bolacha (10kg) 8 

Pesos Bolacha (5kg) 18 

Pesos Bolacha (4kg) 10 

Pesos Bolacha (3kg) 8 

Banco com 4 cabides (180cm) 1 

Suporte para plano de treino 1 

Suporte para guarda de bens pessoais 1 

Barra para elevações (90cm) 1 

Ar condicionado vertical - LG 1 

Máquina Abdutores - TECA 1 

Máquina Adutores TECA 1 

Máquina Leg Extension (Salter) 1 

Máquina Leg Press (Salter) 1 

Máquina Leg Curl (Salter) 1 

Máquina Prensa Inclinada (Barbarian Line) 1 

Pesos revestidos com borracha (10kg) 6 

Pesos revestidos com borracha (15kg) 4 

Pesos revestidos com borracha (20kg) 4 

Bicicleta (BH - pro action) 1 

Bicicleta (BH - generator) 1 

Bicicleta reclinada (Tunturi) 1 

Bicicleta (BH - duke) 1 

Passadeiras (BH)  3 

Elípticas (BH - kronos) 2 

Elípticas (Tunturi - c85) 1 

Espaldares 2 

Banco inclinado ABS 1 

Tapete borracha 1 

Prancha ABS (Salter) 1 

Máquina de lombares (Salter) 1 

Aparelhos de ABS 3 

Suporte de aparelhos de ABS 1 

Suporte de bolas medicinais 1 

Bola medicinal 2kg 1 

Bola medicinal 4kg 2 

Bola medicinal 5kg 1 

Bola medicinal 6kg 1 

Pesos para as pernas de 2kg 2 
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Pesos para as pernas de 5kg 2 

Dispensador papel 2 

Colunas de som (Clayson) 2 

Colunas de som (Sony) 2 

Kettlebell 12kg 1 

Kettlebell 16kg 1 

Kettlebell 20kg 1 

Espelhos (120cm x 40cm) 6 

Espelhos (110cm x 100cm) 2 

Espelhos (80cm x 120cm) 1 

Espelhos (80cm x 150cm) 1 

Espelhos (195cm x 80cm) 4 

Espelhos (150cm x 100cm) 1 

Espelho parcialmente partido (120cm x 128cm) 1 

Espelho com canto rachado (130cm x 100cm) 1 

 

  

 


