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CADERNO DE ENCARGOS 

 

PARTE I 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 

ARTIGO 1º 

Definições 

Para efeitos do presente Caderno de Encargos, apresentam-se ou adoptam-se as seguintes 

definições:  

1. CHSJ, E.P.E. – Centro Hospitalar São João, E.P.E. 

2. CA – Conselho de Administração 

3. Caderno de Encargos – O Caderno de Encargos do Procedimento 

4. CCP – Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, com as alterações introduzidas posteriormente; 

5. Contrato – Contrato a celebrar na sequência da adjudicação e efectuar no âmbito do 

Procedimento; 

6. Órgão competente para a decisão de contratar – CA do CHSJ, E.P.E. 

7. Entidade Adjudicante – CHSJ. E.P.E. 

8. Procedimento – Anúncio com publicitação; 

9. Proposta – a proposta apresentada ao Procedimento pelo adjudicatário; 

10. Serviços Objeto do Contrato – todos os serviços referidos na cláusula seguinte, a 

fornecer pelo adjudicatário nos termos do presente Caderno de Encargos. 

11. Adjudicatário – entidade convidada a quem se adjudica a execução do contrato. 

 

ARTIGO 2º 

Objecto 

1. Concessão de Exploração de Espaço Comercial (conforme planta em anexo – Anexo I), no 

átrio da nova entrada principal de visitas (Atrium Hospitalidade), piso 1 do Centro Hospitalar 

de S. João, E.P.E., pólo do Porto, sito na Alameda Professor Hernâni Monteiro, 4200-319 – 

Porto, conforme cláusulas técnicas do presente caderno de encargos. 

2. Conforme cláusulas integrantes do presente processo, e rege-se pela legislação geral 

aplicável em tudo o que não se encontre especialmente previsto no Programa do Concurso 

e no presente Caderno de Encargos, onde são indicados os termos e as condições que 

regem a concessão e que serão incluídos no contrato a celebrar. 
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ARTIGO 3º 

Prazo de Execução 

O contrato entra em vigor no dia 1 do mês seguinte ao da assinatura e terá a duração de 36 

(trinta e seis) meses. 

 

ARTIGO 4º 

Condições de Pagamento 

1. A quantia a pagar pelo adjudicatário será paga em prestações mensais, até ao dia 8 de 

cada mês na Tesouraria do CHSJ, E.P.E., atualizável anualmente de acordo com o 

coeficiente de actualização das rendas comerciais, publicado em Diário da República 

através de Portaria. 

2. Até ao 8.º dia do mês seguinte ao da assinatura do contrato, deverá o adjudicatário 

proceder ao pagamento das duas primeiras prestações mensais a favor do CHSJ, E.P.E., 

liquidando em cada mês o valor respeitante ao mês seguinte nos termos do disposto no n.º 

1 do presente. 

 

ARTIGO 5º 

Sigilo 

1. O concessionário deve guardar sigilo sobre toda a informação, documentação técnica, não 

técnica, comercial ou outra, relativa ao CHSJ, E.P.E., de que possa ter conhecimento ao 

abrigo da execução do contrato. 

2. A informação e documentação não podem ser transmitidas a terceiros, nem objecto de 

qualquer uso ou aproveitamento que não o destinado directa e exclusivamente à 

concessão dos serviços. 

 

ARTIGO 6º 

Obrigações da entidade adjudicante  

1. O CHSJ, E.P.E. deve disponibilizar o espaço confinado à exploração, que constitui o 

estabelecimento a conceder, com todos os bens da sua propriedade que serão afectos e 

que constarão do contrato a celebrar. 

2. O CHSJ, E.P.E. deve ainda disponibilizar ao concessionário planos, plantas ou outros 

elementos que se revelem necessários ou úteis ao exercício de direitos ou funções 

atribuídos pelo contrato ao concedente. 
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ARTIGO 7º 

Obrigações do Adjudicatário 

1. O adjudicatário obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e 

competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligência, o zelo e a 

pontualidade próprios das melhores práticas.  

2. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável ou no caderno de 

encargos, da celebração do contrato decorrem ainda para o concessionário as seguintes 

obrigações: 

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

desenvolvimento das actividades concedidas; 

b) Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças 

necessários para o pontual cumprimento das obrigações assumidas no contrato; 

c) A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados 

à execução da concessão, bem como ao estabelecimento do sistema de organização 

necessário à completa execução das tarefas a seu cargo. 

d) O adjudicatário deverá apresentar no primeiro mês civil de cada ano, comprovativo de 

seguro de responsabilidade civil e respectivo pagamento 

e) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, 

designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais, a sua 

situação jurídica e a sua situação comercial; 

 

ARTIGO 8º 

Cessão da Posição Contratual 

1. O Adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e 

obrigações decorrentes do Contrato sem autorização da Entidade Adjudicante e vice-versa. 

2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao Adjudicatário no 

presente Concurso; 

b) A Entidade Adjudicante apreciar, designadamente, se o Cessionário não se encontra 

em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do CCP. 

 

 

 

 



Centro de Logística, Compras e Património | Serviço de Aprovisionamento  

 
 

Caderno de encargos  

 

                                                                                                                                                                                                                                            Página 5 de 13 

 

CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO Alameda Professor Hernâni Monteiro 4200 – 319 PortoT+351 225 512 100F+351 225 025 766 E geral@hsjoao.min-saude.pt   www Portal-chsjoao.min-saude.pt 

 

 N
.º

 4
  S

A
P

-I
M

0
4

2-
0

 

 

ARTIGO 9º 

Penalidades 

1. A falta de pagamento da compensação mensal no prazo fixado no artigo 4º implica uma 

penalidade correspondente a 50% do seu valor. 

2. Pelo incumprimento de outras obrigações emergentes do contrato, o CHSJ, E.P.E. pode 

exigir do concessionário o pagamento de uma pena pecuniária de montante a fixar em 

função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: 

a) Por cada dia em que for excedido pelo concessionário, o prazo fixado para a abertura 

do espaço comercial, o prestador ficará sujeito ao pagamento de pena pecuniária 

correspondente a 125€.  

b) Por cada dia em que for excedido pelo concessionário, o prazo fixado para 

implementação de qualquer medida ou de correcção de procedimentos irregulares 

constatados pelo CHSJ, E.P.E., o prestador ficará sujeito ao pagamento de pena 

pecuniária correspondente a 5% sobre o valor da compensação mensal; 

c) Os pagamentos previstos nas alíneas anteriores poderão ser satisfeitos por 

levantamento parcial da caução caso esta venha a ser exigida, ou mediante facturação 

dos valores em causa pelo CHSJ, E.P.E. ao concessionário. 

 

ARTIGO 10º 

Casos Fortuitos ou de Força Maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, 

designadamente greves ou outros conflitos colectivos de trabalho, for impedida de cumprir 

as obrigações assumidas no Contrato. 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais 

situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 

 

ARTIGO 11º 

Patentes, Licenças e Marcas Registadas 

1. São da responsabilidade do Adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no 

fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

2. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução do 

Contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o Adjudicatário 

indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as 

quantias que tenha de pagar seja a que título for. 
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ARTIGO 12º 

Contrato 

1. O contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e eventuais anexos. 

2. Fazem sempre parte integrante do contrato a celebrar, independentemente da sua redução 

a escrito: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites 

pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O caderno de encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de discrepância entre os vários elementos que compõem o contrato, prevalece a 

ordem por que vêm enunciados no número anterior. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2. e o clausulado do contrato 

e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de 

acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do 

disposto no artigo 101.º do mesmo diploma. 

 

ARTIGO 13º 

Forma da Prestação de Serviços 

1. Para acompanhamento da execução do contrato e se o CHSJ, E.P.E. assim o entender, o 

concessionário fica obrigado a manter, com a periodicidade que vier a ser definida, 

reuniões de coordenação com os representantes do CHSJ, E.P.E., das quais deve ser 

lavrada ata a assinar por todos os intervenientes. 

2. O concessionário fica também obrigado a apresentar aos representantes do CHSJ, E.P.E., 

informação ou relatórios específicos sobre aspectos relacionados com a execução do 

contrato, desde que solicitados por escrito pelo concedente. 

 

ARTIGO 14º 

Prazos Parciais da Prestação de Serviços 

1. O concessionário obriga-se a concluir e executar a concessão com respeito por todos os 

termos e condições das cláusulas técnicas do presente caderno de encargos e no estrito 

cumprimento dos prazos fixados nos documentos do concurso e na proposta. 
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2. Os prazos fixados poderão ser prorrogados a requerimento do concessionário, desde que 

por motivos devidamente fundamentados e aceites pelo CHSJ, E.P.E.. 

 

ARTIGO 15º 

Resolução do Contrato por Parte do CHSJ, E.P.E. 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o CHSJ, E.P.E. pode 

resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de se verificar falta de pagamento de 

três prestações. 

2. Constituem ainda causas rescisórias, designadamente: 

a) A utilização abusiva ou acentuada deterioração das instalações, equipamento e 

material; 

b) A prática de actos com dolo ou negligência que prejudiquem ou afectem a qualidade 

dos produtos ou o normal funcionamento do espaço comercial concessionado; 

c) A oposição às visitas ou operações de verificação e controlo; 

d) A falta de cumprimento em devido tempo, das suas obrigações contratuais; 

e) A verificação do não registo de caixa de todas as vendas efectuadas. 

3. O CHSJ, E.P.E. pode ainda resolver o contrato no caso do prestado violar de forma grave e 

reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

 

ARTIGO 16º 

Resolução do Contrato por Parte do Concessionário 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o concessionário pode 

resolver o contrato, quando por facto imputável ao CHSJ, E.P.E. lhe seja vedada a 

possibilidade de executar o objecto contratual. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita 

enviada pelo concessionário ao CHSJ, E.P.E. e produz efeitos 30 dias após a recepção 

dessa declaração, salvo se o CHSJ, E.P.E. regularizar a situação que impedia a execução 

do contrato. 

 

ARTIGO 17º 

Execução da Caução 

1. A caução prestada para exacto e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 

contrato, nos termos do programa de procedimento, pode ser executada pelo CHSJ, 

E.P.E., sem necessidade de prévia decisão judicial, para satisfação de quaisquer créditos 

resultante da mora, cumprimentos defeituoso, incumprimento definitivo pelo concessionário 
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das obrigações contratuais, incluindo para pagamento de penalidades, ou quaisquer outros 

efeitos previstos especificadamente no contrato ou na lei. 

2. A resolução do contrato pelo CHSJ, E.P.E. não impede a execução da caução, desde que 

para tal haja motivo. 

3. A execução parcial ou total da caução constitui o concessionário na obrigação de proceder 

à sua reposição pelo valor existente antes dessa execução, no prazo de 5 dias úteis a 

contar da notificação pelo CHSJ, E.P.E., para o efeito. 

4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 26º do 

programa do concurso. 

 

ARTIGO 18º 

Despesas 

1. Todas as despesas derivadas da prestação das cauções e também as inerentes à 

celebração do Contrato são da responsabilidade do Adjudicatário. 

2. São também encargos do Adjudicatário as despesas inerentes à elaboração da Proposta. 

 

ARTIGO 19º 

Boa fé 

As partes obrigam-se a atuar de boa fé na execução do contrato e a não exercer os direitos 

nele previstos, ou na lei, de forma abusiva. 

 

ARTIGO 20º 

Foro Competente 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal do Porto.  

 

ARTIGO 21º 

Direito aplicável  

Em tudo o que não se encontrar especialmente regulado, aplicam-se as disposições 

constantes do CCP. 
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PARTE II 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 

ARTIGO 22º 

Obras de Remodelação e Decoração 

1. Não são permitidas obras de remodelação no espaço pré-definido para o espaço 

comercial. 

2. Não é permitida qualquer alteração ou aplicação de elementos funcionais que alterem a 

arquitectura e cromatografia definida para o espaço. 

3. Não é permitida a aplicação de qualquer elemento estrutural ou infra-estrutural (e.g.: 

iluminação). 

 

ARTIGO 23º 

Equipamentos e Mobiliário 

1. Ficam a cargo do concessionário as despesas com aquisição de equipamento e mobiliário 

necessário à instalação do espaço apresentado na proposta, que não exista nas instalações 

do CHSJ, devendo o mesmo obedecer a um layout e design previamente aprovados pelo 

CHSJ. 

2. O CHSJ colocará à disposição do concessionário as instalações e o equipamento existente, 

os quais constarão de inventário que ficará anexo ao contrato a celebrar. 

3. Correrá por conta do concessionário a colocação de todo o material e equipamento 

necessário, bem como a sua manutenção, reparação e renovação, pelo que aquele deverá 

tomar conhecimento directo das instalações, até à entrega das propostas. 

4. Findo o contrato, o equipamento e mobiliário adquirido pelo concessionário reverterá a seu 

favor, devendo o mesmo ser removido até 48 horas após o término do contrato. 

5. A decoração e o equipamento, bem como a forma de exposição dos artigos deverão estar 

descritos na proposta e será sempre objecto de apreciação pelo Júri. 

 

ARTIGO 24º 

Encargos do Concessionário 

1. São da responsabilidade do concessionário os encargos com: 

a) Pessoal; 

b) Seguros; 

c) Outras despesas inerentes à concessão objecto de concurso, nomeadamente:  

i. Aquisição, instalação e manutenção do equipamento; 
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ii. Limpeza geral das instalações; 

iii. Todas as matérias-primas e bens não alimentares, destinadas à higiene do pessoal 

nomeadamente sabonete líquido, desinfectante, toalhetes de papel (para as mãos), 

luvas e máscaras descartáveis. 

d) Comunicações de voz e dados; 

2. O fornecimento de gás, electricidade e água é da responsabilidade do CHSJ, E.P.E., 

facturando ao concessionário mediante contagem dedicada e a preços de mercado. 

3. O concessionário assume todos os riscos inerentes à detenção e utilização das instalações 

objecto deste contrato, assim como de todos os riscos que nelas tenham comprovadamente 

origem. 

 

ARTIGO 25º 

Pessoal do Prestador de Serviços 

1. O concessionário terá de contratar ou fazer destacar dos seus quadros, pessoal para todos 

os postos necessários ao funcionamento da concessão proposta. 

2. O concessionário fica responsável pelo cumprimento de todas as obrigações relativas à 

prestação e às condições de trabalho do seu pessoal nos termos da legislação aplicável, 

bem como pela disciplina e aptidão profissional do mesmo e pela reparação de prejuízos 

por ele causados nas instalações, equipamentos, material e a terceiros. 

3. O pessoal deverá observar as regras de higiene individual, no decorrer de todas as 

operações inerentes à sua actividade. 

4. Caso o objeto da concessão exija o uso de fardamento, o mesmo terá de ser sujeito a 

aprovação prévia pelo CHSJ, E.P.E.. 

5. O modelo do fardamento do pessoal deverá ser apresentado juntamente com a proposta. 

6. O atendimento será feito com a observância de regras da maior educação, respeito e 

deferência. 

7. O concessionário deverá manter o pessoal seguro contra acidentes de trabalho, sendo 

responsável pelo pagamento do respectivo prémio. 

8. O concessionário obriga-se, no que respeita ao seu pessoal, a cumprir e disponibilizar: 

a) Listagem de pessoal destacado para o serviços concessionados; 

b) É ainda da responsabilidade do concessionário: 

i. Assegurar o cumprimento da legislação em vigor em matéria de Higiene e 

Segurança no Trabalho e responderá legalmente pelos danos que do seu 

incumprimento possam advir para o CHSJ, E.P.E.; 
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ii. Fornecer, quando solicitado pelo CHSJ, E.P.E., o parecer do Médico do Trabalho 

sobre a aptidão dos seus funcionários para as actividades exercidas; 

iii. Identificar os principais perigos e riscos a que os seus funcionários estão sujeitos no 

decorrer das suas actividades, bem como as medidas preventivas associadas. Esta 

informação deve estar disponibilizada no local e dada a conhecer a todos os 

funcionários; 

iv. Fornecer aos seus funcionários de todo o equipamento individual de protecção 

adequado aos riscos identificados e em consonância com as actividades 

desempenhadas por cada um. 

c) A verificação do cumprimento destes requisitos será realizada de forma periódica por 

seleção aleatória de funcionários. 

9. O concessionário afixará a tabela de preços praticados na loja em local visível, de fácil 

consulta pelos clientes. 

10. As alterações dos preços praticados e a inclusão de novos produtos durante a vigência do 

contrato carecem de autorização do CHSJ, E.P.E.. 

 

ARTIGO 26º 

Interdições 

1. Não é permitida a comercialização de tabaco, nos termos da Lei nº37/2007, de 14 de 

Agosto – Lei do Tabaco. 

2. Não é permitida a comercialização de qualquer tipo de bebida alcoólica. 

3. O CHSJ, E.P.E. reserva-se o direito de não autorizar a exposição e venda de artigos que 

atentem à moral e bons costumes. 

4. Não serão aceites propostas cujo objeto da concessão seja a venda de artigos com 

qualquer tipo de conotação religiosa. 

5. Não serão aceites propostas cujo objeto da concessão seja a atividade bancária ou similar. 

6. Não serão aceites propostas cujo objeto da concessão seja a venda de produtos 

relacionados com optometria ou similares (e.g.: armações, lentes, etc.). 

7. Não serão aceites propostas cujo objeto da concessão seja a atividade de cafetaria, snack-

bar ou restauração. 

 

ARTIGO 27º 

Horário de Funcionamento 

1. O horário de funcionamento do espaço comercial, afixado pelo concessionário em local bem 

visível e de fácil consulta, é o seguinte: 
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a) Todos os dias (incluindo sábados, domingos e feriados): 7h00 – 21h00; 

b) O CHSJ reserva o direito de determinar, com um pré-aviso de 5 (cinco) dias, o 

encerramento do espaço comercial no máximo de 3 (três) dias por cada 12 (doze) meses 

de contrato, sem que haja lugar ao pagamento de qualquer indemnização ao 

adjudicatário. 

 
ARTIGO 28º 

Verificação e Fiscalização 

1. A actividade de verificação da presente concessão será avaliada, quantitativamente e 

qualitativamente, por representante nomeado pelo CHSJ, E.P.E., não podendo o 

adjudicatário recusar ou obstruir esta verificação. 

2. As operações de verificação, exercidas pelo representante do CHSJ, E.P.E. ou, caso se 

justifique, pelos organismos oficiais ou privados competentes, têm por objectivo comprovar: 

a) A higiene e limpeza de todas as instalações e equipamentos utilizados pelo 

concessionário devendo este acatar as instruções do hospital relativamente a produtos e 

métodos; 

b) A higiene e asseio dos funcionários do adjudicatário; 

c) A existência e a eficácia de processos de controlo de vectores (baratas, formigas, ratos, 

etc.); 

d) A conformidade da qualidade dos produtos comercializados; 

e) A conformidade dos prazos de validade dos produtos comercializados; 

3. Todos os encargos com substituição, devolução ou destruição dos géneros, que após 

verificação devam ser rejeitados, serão suportados exclusivamente pelo concessionário. 
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Anexo I – Planta do Espaço Comercial a Concessionar 

 


