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CONDIÇÕES GERAIS DO CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO 

DE 

LICENÇA DE USO PRIVATIVO DE ÁREA DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL NO 

JARDIM PÚBLICO DA MEALHADA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS 

 

I. Objeto do procedimento 

Concurso público para atribuição de Licença de Uso Privativo de Área do 

Domínio Público Municipal no Jardim Público da Mealhada para instalação e 

exploração de estabelecimento de bebidas. 

II. Entidade adjudicante 

 

Câmara Municipal da Mealhada, pessoa coletiva de direito público n.º 

506792382, sita no Largo do Jardim, 3054-001 Mealhada. 

 

III. Identificação/delimitação da área do domínio público municipal  

 

Na planta anexa encontra-se delimitada a área de domínio público 

municipal cujo uso privativo será atribuído, destinando-se a área assinalada 

com a letra A, à instalação da estrutura coberta (128,00m2 =área coberta) e 

a área assinalada com a letra B, à instalação de esplanada (58,00 m2=área 

descoberta). 

 

IV. Finalidade 

A licença de uso privativo destina-se exclusivamente à instalação e 

exploração de estabelecimento de bebidas. 

V. Tipo de estrutura a instalar 

 

a. A estrutura a instalar deve ser do tipo modular amovível.  

b. A esplanada deverá ser aberta e funcionar no piso existente (calçada), sem a 

colocação de estrado. 

c. A instalação está sujeita a licenciamento municipal a fim de ser atestado o 

cumprimento das normas legais e regulamentes aplicáveis em vigor, 

decorrentes da aplicação do n.º 1 do artigo 20.º do RJUE. 
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VI. Natureza jurídica da licença 

 

a. A licença tem por objeto um bem do domínio público municipal insuscetível 

de comercialização pelas formas jurídicas de direito privado, encontrando-

se primordialmente afeto à satisfação do interesse público, pelo que a 

licença a atribuir tem caráter temporário e natureza precária. 

b. A licença não pode ser transmitida ou cedida, ainda que temporariamente, 

seja a que título for, sendo nulo e de nenhum efeito qualquer ato praticado 

ou contrato celebrado com essa finalidade. 

c. O incumprimento do estipulado no ponto anterior implica a imediata 

caducidade da licença. 

 

VII. Prazo da licença 

 

a. A licença é atribuída pelo período inicial de 1 ano, a contar da data da 

adjudicação, sendo renovável por períodos sucessivos de igual duração, 

desde que se mantenham os pressupostos de interesse público que 

motivaram a sua atribuição. 

b. No caso de, por motivos de interesse público, devidamente fundamentados, 

a Câmara Municipal deliberar que a licença não deverá ser objeto de 

renovação, deve ser notificado o respetivo titular dessa decisão com a 

antecedência de 90 dias seguidos relativamente ao prazo da licença que 

estiver em curso. 

  

VIII. Contrapartida económica - Taxas 

 

a. A contrapartida económica do uso privativo da área do domínio 

público é assegurada mediante o pagamento, à Câmara Municipal da 

Mealhada, das seguintes taxas: 

i. Taxa de 6,25€, por metro quadrado (128,00 m2) e por mês, 

prevista na alínea c) do n.º 8 da Seção I do Quadro II do 

Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Mealhada, 

disponível para consulta em www.cm-mealhada.pt; o que 

totaliza a taxa mensal de 800,00€ (oitocentos euros). 

ii. Taxa de 1,50, por metro quadrado (58,00 m2) e por mês, 

prevista na alínea b) do n.º 10 da Seção II do Quadro II do 

citado Regulamento e Tabela de Taxas; o que totaliza a taxa 

mensal de 87,00€ (oitenta e sete euros). 

 

http://www.cm-mealhada.pt/
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IX. Concorrentes 

 

Podem apresentar proposta ao concurso, quaisquer pessoas, singulares ou 

coletivas, que se encontrem coletadas para o exercício da atividade de 

exploração de estabelecimento de bebidas. 

 

X. Base de licitação do concurso 

Para efeitos do concurso público, é definida como base de licitação, o valor 

de 1.000,00€ (mil euros).  

 

XI. Propostas 

 

a.  Não podem ser apresentadas propostas de valor inferior ao da base de 

licitação.  

b. As propostas deverão ser apresentadas por escrito, de acordo com o modelo 

anexo (Anexo I), as quais devem ser encerradas em envelope lacrado (1.º 

envelope) e remetidas à Câmara Municipal da Mealhada, num segundo 

envelope, no rosto do qual deve ser indicada a designação do concurso 

público. Neste 2.º envelope, o concorrente deve colocar o 1.º envelope, que 

contém a proposta, bem como uma declaração escrita, na qual indique o seu 

nome, número de cartão de cidadão ou bilhete de identidade, número de 

identificação fiscal e domicílio, no caso de se tratar de pessoa singular; no 

caso de se tratar de uma pessoa coletiva, certidão do registo comercial ou 

código de acesso à certidão permanente. 

c. As propostas deverão dar entrada nos serviços municipais até ao termo do 

prazo fixado pela Câmara Municipal para esse efeito, não sendo 

consideradas as que derem entrada para além desse prazo, aplicando-se o 

disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 104.º do Código do 

Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), 

quanto à data de apresentação. 

d. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será aberta licitação 

verbal, com lanços mínimos de 100,00€, a qual terá lugar na 1.ª reunião 

ordinária da Câmara Municipal que se realizar após a data limite para 

entrega das propostas, notificando-se para o efeito os respetivos 

proponentes, por correio eletrónico ou contacto telefónico, para 

comparecerem na reunião para esse efeito, sob pena de serem excluídos da 

licitação e do concurso. 
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e. Os concorrentes estão obrigados a manter as suas propostas pelo prazo de 

60 dias seguidos. 

 

XII. Deliberação de adjudicação condicional - Critério de adjudicação  

 

a. A entidade à qual cabe decidir sobre a adjudicação condicional é a Câmara 

Municipal da Mealhada.  

b. O direito de uso privativo será adjudicado, condicionalmente, ao 

proponente que oferecer o valor mais elevado.  

c. As propostas serão abertas no decorrer de reunião da Câmara Municipal, 

em ato público, no qual podem estar presentes os concorrentes ou os seus 

representantes devidamente credenciados para o efeito. 

d. O adjudicatário deverá apresentar, no prazo de 30 dias seguidos após a 

adjudicação condicional, a solução/estudo da estrutura a instalar, instruída 

com peças desenhadas e escritas necessárias e suficientes ao seu exato 

esclarecimento, a fim de a mesma ser apreciada pelos serviços competentes 

da Câmara Municipal. 

e. Os serviços municipais deverão avaliar a solução sob o ponto de vista da sua 

inserção no espaço público envolvente, respetiva adequação estética e 

funcional. 

f. Os serviços deverão elaborar parecer com proposta de decisão à Câmara 

Municipal. 

g. No caso de não ser apresentada solução/estudo da estrutura a instalar no 

prazo definido na alínea c., a deliberação de adjudicação condicional fica 

sem efeito. 

 

XIII. Deliberação de adjudicação definitiva  

 

a. A entidade à qual cabe decidir sobre a adjudicação definitiva é a Câmara 

Municipal da Mealhada.  

b. A adjudicação final do direito de uso privativo só terá lugar se o parecer dos 

serviços municipais competentes sobre a solução/estudo da estrutura a 

instalar for favorável ou favorável condicionado. 

 

XIV. Título do Direito de Uso privativo 

 

a. Após a adjudicação definitiva e para titular o direito de uso privativo 

atribuído, a Câmara Municipal da Mealhada procederá à emissão do 

correspondente “Alvará de Licença de Uso Privativo”. 
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b. Na data da emissão do alvará, o adjudicatário deve proceder ao pagamento 

do valor constante da proposta apresentada a concurso. 

 

XV. Licenciamento da estrutura 

 

a. O adjudicatário deve apresentar, no prazo máximo de 30 dias seguidos após 

a notificação da deliberação de adjudicação definitiva, o projeto para efeitos 

de licenciamento municipal, instruído de acordo com a legislação aplicável, 

nomeadamente, o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e 

demais legislação subsidiária.  

b. O “Alvará de Licença de Uso Privativo” constitui o documento comprovativo 

da legitimidade do requerente para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 9.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação em vigor. 

c.  No caso de o pedido de licenciamento não ser deferido, a deliberação de 

adjudicação definitiva caduca, não tendo o adjudicatário direito à devolução 

do valor da proposta já pago. 

d. Neste caso, a Câmara Municipal da Mealhada pode decidir considerar a 

proposta classificada em 2.º lugar de acordo com o critério de adjudicação 

definido no ponto XII, ou, proceder à abertura de um novo concurso 

público; sendo que esta última opção só deverá ser seguida no caso de se 

pretender alterar alguma ou algumas das regras do concurso público.  

 

XVI. Prazo de instalação e início da exploração 

 

a. O titular da licença deve proceder à instalação, bem como equipar o 

estabelecimento, no prazo de 60 dias seguidos a contar da emissão do 

alvará de licença de construção. 

b. Concluída a instalação e equipado o estabelecimento o adjudicatário tem 10 

dias úteis para proceder à abertura do procedimento de autorização de 

utilização. 

c. Emitido o competente alvará de autorização de utilização deve o 

adjudicatário no prazo de 5 dias úteis, apresentar a Mera Comunicação 

Prévia nos termos previstos no Regime Jurídico de Acesso e Exercício de 

Actividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR), aprovado pelo 

DL n.º 10/2015 de 16 de janeiro. 
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XVII. Deveres do adjudicatário 

O titular da licença é o único responsável pela instalação da estrutura onde 

irá funcionar o estabelecimento a explorar, bem como pela realização de 

todas as obras prévias e instalação de todas as redes de infraestruturas 

necessárias, obrigando-se ao cumprimento de toda a legislação aplicável, 

nomeadamente, para efeitos de licenciamento de estabelecimento de 

bebidas, pela obtenção de quaisquer autorizações, pareceres, alvarás ou 

licenças necessárias ao seu funcionamento, e à realização da atividade a 

desenvolver, bem como pelo pagamento de quaisquer taxas que se mostrem 

devidas.  

 

XVIII. Condições da exploração 

 

a. O titular da licença é responsável pela manutenção do espaço 

(estabelecimento e esplanada) nas devidas condições de funcionamento, no 

que se refere, nomeadamente, à higiene das instalações, qualidade do 

serviço e dos produtos comercializados no estabelecimento;  

b. O titular da licença deve ainda garantir que o pessoal que preste serviço no 

estabelecimento possui o perfil pessoal e profissional adequado às funções 

exercidas. 

c. A Câmara Municipal da Mealhada considera que o incumprimento das 

condições de exploração supra estalecidas põe em causa o interesse público 

subjacente à atribuição da licença, constituindo esse incumprimento motivo 

suficiente para a sua não renovação, em conformidade com o disposto na 

alínea b. do ponto VII.  

 

 

 


