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CONTRATO Nº XX/2015 

------CONTRATO ESCRITO DE “CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO MUSEU DA 

VISTA ALEGRE”----------------------------------------------------------------------------------- 

------VALOR:-----------------------------------------------------------------465.000,00 Euros 

------PRIMEIRO OUTORGANTE: FERNANDO FIDALGO CAÇOILO, casado, 

natural da freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, com domicílio 

profissional nos Paços do Município, que neste ato outorga na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo e em representação do MUNICÍPIO 

DE ÍLHAVO, Pessoa Coletiva de Direito Público número 506 920 887, com 

sede na Avenida 25 de abril, em Ílhavo, nos termos do disposto na alínea f) do 

n.º 2, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.--------------------------- 

------SEGUNDO OUTORGANTE: BERNARDO MIGUEL CARRILHO DA SILVA 

MALHA, casado, natural da freguesia da Lapa, concelho de Lisboa, com 

domicílio profissional na Avenida Almirante Gago Coutinho, 76, Lisboa, 

portador do Cartão de Cidadão número 10301416 0ZY4, com data de validade 

até 04/07/2018, e titular do Número de Identificação Fiscal 202764877, que 

neste ato outorga na qualidade de procurador e em representação da 

Sociedade Anónima com a Firma ”VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A.”, pessoa 

coletiva número 500 889 139, matriculada na Conservatória do Registo 

Predial/Comercial de Ílhavo sob o mesmo número, com sede no lugar da Vista 

Alegre, freguesia de S. Salvador, concelho de Ílhavo, com o capital social de 

10.000.000,00 euros, com poderes para o ato, conforme verifiquei através da 

Certidão Permanente, subscrita em 22-10-2015, válida até 22-01-2016, 

consultada no presente dia e pelo Instrumento de Mandato realizado no dia 07 

de outubro de 2015, com reconhecimento das respetivas assinaturas de 21 do 

mesmo mês de outubro, realizado perante a advogada Marta Albuquerque 

Santos, com a cédula profissional número 4352C.--------------------------------------- 
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------Entre os outorgantes acima identificados é celebrado o presente contrato 

de “CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO MUSEU DA VISTA ALEGRE”, 

adjudicado por deliberação de Câmara de 18 de novembro de 2015, após a 

realização de um procedimento de concurso público, de acordo com a 

informação e relatório de análise anexo ao processo, com obediência às 

cláusulas constantes do Programa de Concurso, do Caderno de Encargos, e 

da proposta apresentada, nas seguintes condições:------------------------------------- 

-----1ª)- O segundo Outorgante, pela sua representada, obriga-se a proceder à 

“CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO MUSEU DA VISTA ALEGRE”, e ao 

pagamento de adiantamento do preço de 202.500,00 euros (acrescidos de 

IVA, à taxa legal em vigor) (a efetuar na data de assinatura do presente 

contrato), e de uma renda semestral, distribuída ao longo de cada ano, de 

acordo com o Sub-Fator B.2 e Sub-Fator B.1, do critério 14. (Critérios de 

Adjudicação), do Programa de Concurso, respetivamente, da seguinte forma:--- 

- Até dia 8 de junho de cada ano – 13.125,00 euros (acrescidos de IVA, à 

taxa legal em vigor);------------------------------------------------------------------------------ 

- Até dia 8 de dezembro de cada ano – 13.125,00 euros (acrescidos de IVA, 

à taxa legal em vigor), e que devem ser pagas no Gabinete de Atendimento 

Geral (GAG) da Câmara Municipal de Ílhavo, considerando 2016 como o 

primeiro ano em que há lugar ao pagamento das citadas rendas semestrais.---- 

------2ª)- A referida Cessão de Exploração tem a duração de 10 anos, 

começando a produzir efeitos a partir da data de assinatura do presente 

contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------3ª)- Nos termos do disposto no n.º 1, do art. 89.º, do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com 

a redação do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, a sociedade 

representada pelo segundo outorgante apresentou a Garantia Bancária N.º 

125-02-1992596, no valor de 23.250,00 euros (vinte e três mil duzentos e 

cinquenta euros), correspondente a 5% do valor contratual, emitida pelo Banco 

Comercial Português, S.A., em 27 de novembro de 2015.------------------------------ 
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------4ª)- Pelo segundo outorgante, foi dito que em nome da sua representada, 

se obriga a cumprir as condições vinculativas constantes do caderno de 

encargos e da proposta apresentada, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida e fica a fazer parte integrante deste contrato.----------------------------- 

------5ª)- Em tudo o omisso no presente Contrato, observar-se-á o disposto no 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações supra 

mencionadas (CCP), e demais legislação aplicável.-------------------------------------- 

------Foi verificado através dos respetivos documentos comprovativos, que os 

membros do conselho de administração e a sociedade adjudicatária não se 

encontram na situação prevista nas alíneas b) e i), do artigo 55.º do CCP.-------- 

------Em todas as questões emergentes deste contrato é competente o Foro do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro.-------------------------------------------------- 

------A sociedade representada pelo segundo outorgante tem a situação 

contributiva regularizada perante a Segurança Social, conforme foi verificado 

através da Declaração Emitida Automaticamente pelo Serviço Segurança 

Social Direta, em 25 de agosto de 2015.----------------------------------------------------- 

------Foi também apresentada certidão emitida pelo Serviço de Finanças de 

Ílhavo, datada de 18 de novembro de 2015, em que se verifica que a Firma em 

causa tem a sua situação tributária regularizada, tendo sido apresentado pela 

mesma o documento “Demonstração de Liquidação de IRC”, do Grupo 

Visabeira SGPS, S.A., do qual a sociedade adjudicatária faz parte, conforme 

documento da Autoridade Tributária Aduaneira, extraído no “Portal das 

Finanças”, em 26 de novembro último.------------------------------------------------------- 

------Assim o disseram e outorgaram e reciprocamente aceitaram.------------------- 

------O presente contrato não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de 

Contas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------A minuta do presente contrato foi aprovada por despacho do Senhor 

Presidente da Câmara de 3 de dezembro do corrente ano, sujeito a ratificação 

na reunião da Câmara Municipal seguinte.-------------------------------------------------- 
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------Paços do Município de Ílhavo, ao dia XX de dezembro de dois mil e 

quinze.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Primeiro Outorgante____________________________________ 

 

 

 

O Segundo Outorgante___________________________________ 

(carimbo da Firma) 


