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CAPiTULO I
DISPOSH;OES GERAIS
Chiusula 1.0
Defini~oes

No presente Contrato, incluindo nos seus anexos, salvo se do contexto resultar inequivocamente
urn sentido diferente, sao aplicaveis as seguintes definic;oes:
a) ACCIONISTAS: Os detentores do capital social da Concessionaria, nos termos do contrato
de sociedade;
b) AGUAS RESIDUAlS: (i) as aguas residuais domesticas, que sao as aguas residuais de
servic;os e de instalac;oes residenciais, essencialmente provenientes do metabolismo humano e
de actividades domesticas; (ii) as aguas residuais industriais, que sao as aguas residuais
provenientes de qualquer tipo de actividade que nao possam ser classificadas como aguas
residuais domesticas nem sejam aguas pluviais; e (iii) as aguas residuais urbanas, que e a
mistura de aguas residuais domesticas com aguas residuais industrias e/ou com aguas pluviais
quando estas sao drenadas na rede de colectores unitarios;
c) ANEXOS: Os documentos identificados na Clausula 2.3 do presente Contrato, fazendo o seu
conteudo parte integrante do mesmo;
d) CADERNO DE ENCARGOS: 0 Cademo de Encargos patenteado pela Camara Municipal
de Cartaxo no ambito do Concurso;
e) CASO BASE: 0 conjunto de pressupostos e projecc;oes econ6mico-financeiras constantes do
ANEXO XIV ao presente Contrato, com as alterac;oes que lhe forem introduzidas, nos termos
permitidos no Contrato;
f) COMISSAO PARITARIA: A Comissao constituida nos termos da Clausula 106.3 do
presente Contrato;
g) CONCEDENTE ou ENTIDADE ADJUDICANTE: 0 Municipio do Cartaxo, pessoa
colectiva de direito publico numero 506 780 902, neste acto legalmente representada pelo
Exmo. Senhor Presidente da Camara Paulo Alexandre Fernandes Varela Simoes Caldas, casado,
natural de Moc;ambique, com domicilio necessaria nos Pac;os do Concelho, Prac;a 15 de
Dezembro, no Cartaxo;
h) CONCESSAO: Concessao da Explorac;ao e Gestao conjunta dos servic;os publicos
municipais de abastecimento de agua para consumo publico e da recolha e rejeic;ao de Aguas
Residuais em sistemas unitarios e separativos do Municipio de Cartaxo, bern como a execuc;ao
das Obras constantes do Plano de lnvestimentos da Concessionaria;
i) CONCESSIONARIA.: A sociedade an6nima Cartagua - Aguas do Cartaxo, S.A, com sede
na Zona Industrial do Cartaxo, Lote 20, 2070-681 Cartaxo, com o capital social de urn milhao
oitocentos e cinquenta mil euros, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, pessoa
colectiva numero 509 361 161, CAE 36002, neste acto legalmente representada por Armando
Paulino Martins da Silva, casado, titular do cartao do cidadao n.0 08229357, valido ate
I 0.11.20 14, com domicilio no Parque Lena, Alfarrarede, Abrandes e Roberto Perez Munoz,
natural de Espanha, titular do bilhete de identidade n.0 04158634-G, emitido pelo Ministerio do
Interior de Espanha em 16.10.2007, residente na Calle Ulises, n.0 18, Madrid, os quais outorgam
na qualidade de Presidente do Conselho de Administrac;ao e Yoga!, respectivamente, em nome e
em representac;ao da Concessionaria, a quem e cometida a explorac;ao e gestao do sistema de
abastecimento de agua para consumo publico, recolha e rejeic;ao de aguas residuais em sistemas
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unitarios e separativos, bern como a execu~ao das Obras constantes do Plano de Investimentos
da Concessiomiria, por meio de urn Contrato de Concessao;
j) CONCURSO PUBLICO: 0 concurso publico para a Concessao da Explora~ao e Gestae dos
servi~os publicos de distribui~ao de agua e da recolha e rejei~ao de aguas residuais de Cartaxo;
k) CONSIGNA<;AO: 0 acto pelo qual a Concedente disponibiliza a Concessionaria os bens
afectos a Concessao;
I) CONSTRUTORES: As empresas com as quais e celebrado o Contrato de Constru~ao, com
vista ao desenvolvimento, nos termos do Contrato, da constru~ao das Obras necessarias a
execu~ao do Plano de Investimentos;

m) CONSUMivEIS E SUBSTITuivEIS: Os materiais, pe~as de repos i~ao, ferramentas e
materiais de consumo necessaries ao funcionamento normal dos Sistemas e as repara~oes de
rotina;
n) CONTRATO DE CONCESSAO ou CONTRATO: 0 presente Contrato de Concessao,
incluindo todos os seus anexos, assinado pela Concedente e pela Concessionaria, atraves do
qual esta assume o compromisso de gerir e explorar os Servit;os concessionados, bern como de
executar as Obras constantes do Plano de lnvestimentos da Concessionaria, nos termos e
condi~oes nele constantes;
o) CONTRATO DE CONSTRU<;AO: 0 contrato celebrado entre a Concessionaria e os
Construtores tendo por objecto a constru~ao das Obras previstas no Plano de Investimentos e
que constitui o ANEXO X ao presente Contrato;
p) CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA: 0 contrato celebrado entre a Concessionaria
e os accionistas da sociedade Concessionaria, tendo por objecto a assistencia na Explorat;:ao dos
Sistemas e que constitui o ANEXO XIX.
q) CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0 contrato celebrado entre a Concessionaria e as
Entidades Financiadoras da concessao.

r) CONTRATO DE FORNECIMENTO: 0 contrato vigente entre a Concessionaria e
qualquer pessoa singular ou colectiva, publica ou privada, onde e estabelecida uma relat;iio de
presta~ao e utiliza~iio, permanente ou eventual dos Servi~os, no ambito da Concessiio;
s) ENTIDADES FINANCIADORAS : As Instituit;oes de credito que financiam as actividades
integradas na Concessiio nos termos do Contrato de Financiamento;

t) EPAL: A Sociedade "EPAL, Empresa Portuguesa das Aguas Livres, S.A.", com sede na
Avenida da Liberdade, 24, I 250- 144 Lis boa;
u) EQUIPAMENTOS: Todos os equipamentos electricos, mecanicos e electromeciinicos e
quaisquer outros maquinismos e bens m6veis afectos a Concessao;
v) ERSAR: Entidade Reguladora dos Servi~os de Aguas e Residuos;
w) EXPLORA<;AO: Conjunto das actividades de opera~ao e manuten~ao inerentes ao normal
funcionamento dos Sistemas do Municipio de Cartaxo, bern como as decorrentes da repara~ao,
renovatyiio, manuten~ao de Obras e Equipamentos e respectiva melhoria;
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x) FORI;A MAIOR: Os eventos ou as ocorrOncias pelos quais a Concessiomiria niio

s~

responsavel e para os quais nao haja contribuido, incluindo os actos de guerra, terrorismo,
subversao, epidemias, ciclones, tremores de terra, fogo, raios e inundaryoes;

y) GESTAO: A integraryao dos conhecimentos, capacidades e actividades relativas as
componentes de gestao orr;:amental, gestae comercial, gestae financeira, gestae de stocks, gestae
tecnica e gestae do pessoal, facturac;:ao, inerentes ao normal funcionamento dos Servic;:os
concessionados, bern como necessarias a reparac;:ao, renovac;:ao e manutenc;:ao de obras e
equipamentos e respectiva melhoria;

z) INFRA-ESTRUTURAS: As redes publicas de abastecimento de agua, as redes publicas de
saneamento unitarias e separativas, os ramais de ligac;:ao e todas as construc;:oes civis, tais como
reservat6rios, estac;:oes de tratamento, emissaries e estac;:oes elevat6rias;
aa) INSTALA~OES: 0 conjunto dos edificios, nomeadamente, a sede da empresa, os
escrit6rios, os postos de atendimento ao publico, as delega«;oes, os armazens, as oficinas e
outros locais de trabalho, utilizados pela Concessionaria;
bb) IPC: indice de Prer;:os no Consumidor, excluindo habita«;ao, publicado pelo Institute
Nacional de Estatistica;
cc) IVA: 0 impasto de valor acrescentado;
dd) OBRAS: As Obras necessarias para realizar o Plano de Investimentos da Concessionaria
bern como quaisquer outras obras de construc;:ao, expansao, renovar;:ao, repara«;ao, manutenc;:ao e
melhoria dos servi«;os concessionados;
ee) PARTES: A Concedente e a Concessionaria, no exercicio dos direitos e cumprimento das
obriga«;oes emergentes do Contrato de Concessao;
ft) PERIODO DE FUNCIONAMENTO: 0 periodo de tempo que se inicia as 0 (zero) horas
do dia em que a Consignaryao tenha Iugar e cujo termo coincide com a extinc;:ao da Concessao;

gg) PERiODO DE TRANSI~AO: 0 periodo maximo de 60 (sessenta) dias contados a partir
das 0 (zero) horas do dia da assinatura do Contrato;
hh) PLANO DE INVESTIMENTOS DA CONCESSIONARIA: 0 documento constante no
ANEXO V ao presente Contrato, no qual sao identificadas todas as infra-estruturas, instalar;:oes,
equipamentos e quaisquer Obras a realizar pela Concessionaria, com indica«;ao das respectivas
datas de conclusao;
ii) PRESTADORES DE SERVI~OS: As empresas com as quais e celebrado o Contrato de
Assistencia Tecnica, com vista ao desenvolvimento, nos termos do Contrato de Concessao, da
Assistencia Tecnica a Explorar;:ao dos Sistemas;

jj) PROCESSO DE CONCURSO: Os elementos patenteados pela Concedente no ambito do
Concurso;
kk) PROGRAMA DE CONCURSO: 0 Programa de Concurso patenteado pela Concedente no
ambito do Concurso;
11) PROJECTO DE EXECU~AO: Os projectos que servem de base e delimitac;:ao a execuc;:ao
das Obras;
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PROPOSTA: 0 conjunto de documenta,ao apresentado a concurso pela co2orret

Aguas do Cartaxo, S.A., que serviu de base a adjudicas;iio e a elaboras;ao do Contrato de
Concessao e que e assumido pela Concessiom1ria;
nn) REGULAMENTO DOS SERVI(:OS: 0 documento que visa estabelecer as obrigas;oes e
os direitos da Concessiomiria e dos Utilizadores subjacentes as relas;oes de prestas:ao e
utilizas;iio dos Servis;os concessionados;

oo) SERVI(:OS: Os servis;os publicos de abastecimento de agua para consume publico e de
drenagem de aguas residuais prestados aos Utilizadores, excluindo os servis;os relatives a
drenagem de aguas pluviais;
pp) SERVI(:OS DE AGUA: Os Servis:os de Agua e Saneamento da Concedente;
qq) SISTEMAS: Os sistemas publicos de abastecimento de agua e de drenagem de aguas
residuais, bern como os servis;os conexos necessaries a sua boa execus;iio;
rr) TARIFARIO: 0 conjunto dos pres;os que a Concessionaria pode Iiquidar ou cobrar no

ambito da Concessiio de acordo com o Contrato constante no ANEXO VI ao presente Contrato;
ss) UTll.IZADOR, CONSUMIDOR ou UTENTE: Qualquer pessoa singular ou colectiva,
publica ou privada, que seja utente dos Sistemas, utilizando-os de forma permanente ou
eventual, com a qual a Concessionaria celebre urn Contrato de Fomecimento;
tt) VALOR DA CONCESSAO: 0 Valor da Concessao e fixado em € 1.000.000,00 (urn milhao
de Euros);
uu) VISTORIA: Processo pelo qual a Concessiomiria verificara se os bens afectos pela
Concedente a Concessiio estiio ou niio no todo ou em parte em condis;oes de serem recebidos.

Chiusula 2.0
Anexos
Fazem parte integrante do Contrato para todos os efeitos legais e contratuais os seguintes
anexos:
ANEXO I- Contrato de Sociedade da Concessionaria
ANEXO II - Descris;ao da Estrutura Accionista da Concessionaria
ANEXO ill - · Lista das Infra-estruturas, Instalas;oes e Equipamentos pastas a disposis;ao da
Concessionaria com a Consignas;iio
ANEXO IV - Lista de stocks de Consumiveis e Substituiveis e de Equipamentos e Stocks
existentes a presente data nos Servis;os
ANEXO V- Plano de investimentos
ANEXO VI- Tarifario
ANEXO VII- Processo de revisao das tarifas
ANEXO VIII - Contrato de fomecimento de agua entre o Municipio de Cartaxo e a EPAL
ANEXO IX - Lista das obrigas;oes contratuais da Concedente assumidas pela Concessiomiria
niio previstas nos anexos anteriores
ANEXO X- Contrato de Construs:ao
ANEXO XI - Caus;iio prestada pela Concessionaria
ANEXO XII - Dispositivos de medis;iio de consumos de agua destinados a rega de espas;os
publicos
ANEXO xm - Lista dos trabalhadores afectos aos Servis;os que poderiio ser integrados nos
quadros da Concessionaria
ANEXO XIV - Caso Base
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ANEXO XV - Programa de seguros
ANEXO XVI- Indemnizayao em caso de resgate
ANEXO XVII- Multas
ANEXO XVIII- Infonnayao constante dos relat6rios a disponibilizar pela Concessionaria
ANEXO XIX- Contrato de Assistencia Tecnica
ANEXO XX- Niveis de Servi9o

Clausula 3.a
Capitulos, titulos e epigrafes
I. A divisao do presente Contrato em capitulos, bern como a organiza9ao das suas clausulas em
titulos, sao adoptadas apenas com o intuito de facilitar a sua consulta, pelo que nao fazem parte
do regime contratual, nao devendo ser consideradas para efeitos de interpretar;:ao, integrar;:ao ou
aplicar;:ao das disposir;:6es contratuais.

2. As epigrafes das clausulas do Contrato e dos Anexos foram incluidas par raz6es de mera
conveniencia, nao fazendo parte da regulamentayao aplicavel as rela96es contratuais deles
emergentes, nem constituindo suporte para a interpretar;:ao do presente Contrato.

Disposi~;oes

Clausula 4.a
e chiusulas por que se rege a Concessao

l. 0 Contrato de Concessao esta sujeito a lei portuguesa, com expressa rentmcia a aplicar;:ao de
qualquer outra.
2. A Concessao rege-se e sera regulamentada:
a) Pelas clausulas do Contrato e pelo estabelecido em todos os documentos que dele
fazem parte integrante, incluindo quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos
de comum acordo entre a Concedente e a Concessiomiria;
b) Pelas disposi96es constantes do Caderno de Encargos e do Programa de Concurso,
incluindo todos os documentos que deles fa9am parte integrante, naquilo que nao tiver
sido alterado pelo Contrato;
c) Pelo estabelecido na Proposta em todos os documentos nela contidos na medida em
que nao contrariem o Contrato ou as disposir;:6es do Caderno de Encargos e/ou do
Programa de Concurso;
d) Pela legislar;:ao portuguesa e comunitaria em vigore aplicavel em Portugal.
3. As referencias a diplomas Jegislativos portugueses e comunitarios constantes do Contrato e
do Processo de Concurso devem tambem ser entendidas como referencias a legislayao que OS
substitua ou modifique.
4. Para efeitos do estipulado na alfnea b) do numero 2 da presente clausula, consideram-se
integrados no Cademo de Encargos e no Programa de Concurso os restantes elementos
patenteados a concurso.

8

Chiusula 5. 0
Regras de interpreta~ao de documentos
As divergencias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no Contrato, se nao puderem ser solucionadas pelas regras gerais de interpretas;ao,
resolver-se-ao de acordo com os seguintes criterios:
a) Em primeiro Iugar, observar-se-a o estipulado nas clausulas do Contrato, incluindo os
seus Anexos, que prevalecera sabre o que constar de todos os demais documentos;
b) Em segundo Iugar, observar-se-a o estabelecido na Proposta;
c) Em terceiro Iugar, observar-se-a o estabelecido nos elementos de concurso.

Chiusula 6. 0
Respoosabilidade pela Coocessao
1. A responsabilidade perante a Concedente pela correcta Exploras;ao e Gestao da Concessao e
pela execus;ao do Plano de Investimentos, incumbe (mica e exclusivamente a Concessionaria,
ainda que esta possa recorrer a outras empresas subcontratadas ou tarefeiros nos termos
previstos no presente Contrato.
2. As empresas responsaveis pela Exploras;ao e Gestao dos Servis;os e/ou pela execus;ao das
Obras que, nas condir;oes da Proposta figurem no Contrato, nao poderao ser substituidas pela
Concessionaria sem a previa aprovas;ao da Concedente, igual regra valendo para a inclusao de
nova empresa. A Concedente pronunciar-se-a no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s a
apresentar;ao do pedido pela Concessionaria, devidamente instruido e justificado, prazo a partir
do qual, na ausencia de resposta pela Concedente, se considerara aceite a alterar;ao solicitada.

Clausula 7.0
Respoosabilidade da Concessionaria
1. A Concessionaria respondera perante terceiros, pela culpa ou pelo risco, nos termos da lei
geral, par quaisquer prejuizos causados no exercicio das actividades que constituem o objecto
da Concessao.
2. Sem prejuizo das obrigar;oes e responsabilidades que decorram do fomecimento de agua pela
EPAL a alguns- consumidores, a Concessionaria e responsavel, pela culpa ou pelo risco, pelos
prejuizos causados pelos Servis;os, incluindo danos materiais e marais, continuados ou niio, e
Iueras cessantes, resultantes, nomeadamente, de doenr;a, intoxicas;ao, envenenamento e poluis;ao
provenientes da agua distribuida ou dos etluentes rejeitados, sempre que os mesmos sejam
directamente imputaveis a Concessionaria.
3. A Concessionaria respondera tambem nos termos em que o comitente responde pelos aetas
do comissario, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no ambito dos trabalhos
compreendidos na Concessao.
4. Constitui especial clever da Concessionaria promover e exigir a qualquer terceiro com quem
venha a contratar, que tome as medidas necessarias para salvaguarda da integridade fisica do
publico em geral e do pessoal afecto a Concessao, devendo ainda cumprir e zelar pelo
cumprimento dos regulamentos de higiene e segurans;a aplicaveis.
5. A Concessionaria nao sera responsabilizada pelos danos que os Utilizadores possam sofrer
em consequencia de perturbar;oes ocorridas nos Sistemas que ocasionem interrups;oes no
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Serviyo, desde que resultem comprovadamente de caso fortuito ou de Forya Maior ou de
execus:ao de Obras previamente programadas, desde que neste ultimo caso os Utilizadores
tenham sido avisados com, pelo menos, 48 ( quarenta e oito) horas de antecedencia.

Chiusula 8. 0
Aliena~ao ou onera~ao da Concessao

~

1. A Concessiomiria nao pode ceder, alienar, trespassar, ou par qualquer outra forma transmitir
ou onerar, no todo ou em parte, a Concessao, ou praticar quaisquer aetas que tenham o mesmo
efeito, sem prejuizo do disposto na Chiusula 82.3 do presente Contrato.
2. Os aetas praticados em violas:ao do disposto no panigrafo anterior sao nulos, sem prejuizo de
outras sans:oes que, ao caso, sejam aplicaveis.

CAPITULO IT
OBJECTO E DURA<;AO DA CONCESSAO
Clausula 9. 0
Objecto
1. A Concessao tern por objecto a Exploras:ao e a Gestao conjunta dos servis:os publicos
municipais de abastecimento de agua e da recolha e rejeis:ao de etluentes, domesticos ou
industriais, na area do Municipio de Cartaxo.
2. A Concessao tern tambem por objecto a realizas:ao de todas as Obras necessarias a execus:ao
do Plano de Investimentos da Concessionaria e a sua Exploras:ao.
3. Para efeitos do disposto nos numeros anteriores consideram-se abrangidas no objecto da
Concessao, a construs:ao, a extensao, a reparas:ao, a renovas:ao, a manutens:ao e a melhoria de
todas as Obras, Instalas:oes, Infra-estruturas e Equipamentos que comp6em os Sistemas.
4. Salvo no que respeita as obras de reparas:ao, renovas:ao, manutens:ao e melhoria, todos os
trabalhos que nao sejam explicitados no Plano de lnvestimentos deverao ser neste incluidos
posteriormente por aditamento.
5. A gestao e drenagem das aguas pluviais e a limpeza de fossas septicas nao sao incluidas no
objecto da Concessao.
6. A Concessionaria respeitani as obrigas:oes e compromissos existentes entre a Concedente e a
EPAL, constantes do ANEXO VIII, relatives ao fornecimento de agua ao Concelho.
7. Por motives fundados no interesse publico municipal podera a Concedente impor alteras:oes
ao Plano de Investimentos da Concessionaria, e exigir a Concessionaria, a execus:ao das Obras e
os trabalhos necessarias a execus:ao das alteras:5es introduzidas no Plano de Investimentos da
Concessionaria. Caso estas alteras:5es representem urn acrescimo de custos ou uma diminuis:ao
de proveitos da Concessiomiria, esta tera direito a reposis:ao do equilibria econ6mico-financeiro
nos termos da Clausula 903 do presente Contrato, sendo a forma da reposis:ao do equilibria
econ6mico acordada entre as partes.

Clausula 10.0
Perimetro territorial da Concessao
1. 0 perimetro territorial da Concessao corresponde aos limites do Municipio de Cartaxo.
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2. A Concessionaria obriga-se a fornecer agua da rede de distribuic;ao publica a utilizadores do
concelho da Azambuja que a data do Contrato detenham contratos validos nos servic;os da
Concedente.
3. Esta obrigac;ao podera cessar por iniciativa unilateral da entidade responsavel pelo
abastecimento aos munfcipes de Azambuja, devendo ser promovida a reposic;ao do equilibria
econ6mico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 90.3 do presente Contrato.

Chiusula 11.0
Exclusividade
Enquanto vigorar, o Contrato confere a Concessionaria o direito exclusivo, perante todos os
Utilizadores e a Concedente, de assegurar o abastecimento de agua potavel para consumo
publico e a drenagem de aguas residuais, dentro do perfmetro territorial do Municipio de
Cartaxo.

Chiusula 12.4
Modifica~ao do ambito da Concessao
1. Para alem dos casos expressamente previstos no contrato, a Concedente podera, nos termos
Jegais, modificar, ampliar ou reduzir, o ambito do Contrato, desde que seja respeitado o seu
objecto e o seu equilibria
2. A Concedente dara conta a Concessionaria da sua intenc;ao mediante comunicac;ao escrita
devidamente fundamentada, dirigida ·a esta com antecedencia razoavel, de acordo com a
natureza e o ambito da modificac;ao imposta, considerando-se a referida imposic;ao aplicavel a
partir da data de produc;ao dos efeitos a qual deve constar daquela comunicac;ao.
3. A Concedente podera incluir ou excluir do ambito da Concessao, Obras ou Servic;os
relacionados com o tratamento e a distribuic;ao de agua para consumo publico, com a recolha e
tratamento de aguas residuais, ou com outras actividades no sector do ambiente.
4. Caso sejam realizados investimentos nao previstos inicialmente, cabe
modalidade da sua execuc;ao, ap6s consulta previa aConcessionaria.

a Concedente decidir a

5. Sempre que seja modificado o ambito do Contrato, por iniciativa unilateral da Concedente,
esta sera obrigada a promover a reposic;ao do equilfbrio econ6mico-financeiro do Contrato, nos
termos da Clausula 90. 0 do presente Contrato, sendo a forma da reposic;ao do equilibria
econ6mico acordada entre as partes.

Chiusula 13.0
Prazo de Vigencia do Contrato
I. 0 perfodo de vigencia do Contrato sera de 35 (trinta e cinco) anos.
2. 0 prazo sera contado a partir da data de infcio do Perfodo de Funcionamento da Concessao,
nos termos da Clausula 34.3 do presente Contrato.
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CAPITULO ill
SOCffiDADE CONCESSIONARlA
Clausula 14.0
Objecto social e foa·ma
A Concessiom1ria teni como objecto social exclusivo, ao Iongo de todo o perfodo de duras:ao da
Concessao, o exercicio das actividades que integram o objecto da Concessao, devendo manter,
durante esse perfodo a forma de sociedade an6nima, regulada pela Lei Portuguesa.

Clausula 15.0
Dos servi~os da Concessionaria
1. A Concessionaria obriga-se a manter a sede dos servis:os tecnicos e administrativos no
perimetro territorial da Concessao, os quais deverao estar abertos ao publico, pelo menos, no
honirio normal do funcionamento das repartir;oes publicas.
2. A Concessiomiria devera manter no Municipio do Cartaxo os postos de atendimento ao
publico que considere necessaries para prestar aos utentes o servis:o com a melhor qualidade
possivel.

Clausula 16.0
Contrato de sociedade
I. A Concessiomiria sera regida pelo contrato de sociedade constante do ANEXO I ao presente
Contrato.
·
2. A Concessionaria declara e garante a Concedente que o seu capital social se encontra
distribuido entre os Accionistas, nos termos do ANEXO II ao presente Contrato.
3. Qualquer alteras:ao das participas:oes relativas dos Accionistas no capital da Concessionaria
carece de autorizas:ao previa e escrita da Concedente.
4. A Concessionaria declara e garante a Concedente que todas as acr;oes representativas do seu
capital social sao nominativas, comprometendo-se a Concessiomiria a que tais acs:oes
permanes:am nominativas durante todo o periodo da concessao.

Clausula 17.0
Capital social da Concessionaria
A Concessionaria obriga-se a obter dos seus Accionistas a realizas:ao, ate ao termo do primeiro
ano do Perfodo de Funcionamento, da totalidade do respective capital social.

Clausula 18.0
Transmissao ou onera~ao das acr;oes da Concessionaria
Sem preJmzo das oneras:oes de acr;oes eventualmente efectuadas a favor de entidades
financiadoras da concessao, a transmissao ou oneras:ao das acs:oes representativas do capital
social da Concessionaria carece de autorizas:ao previa e escrita por parte da Concedente.
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CAPITULO IV
PESSOAL

Chiusula 19.n
Estrutura de pessoal
I. A Concessiomiria obriga-se a estabelecer uma estrutura de pessoal que permita dar satisfas:ao
aos objectivos propostos e as exigencias deste Contrato.
2. A Concessiomiria e obrigada a manter ao seu servis:o o pessoal necessaria a boa execU<;ao e
prestayao dos Serviyos, cumprindo as disposi96es legais em vigor.
3. A Concessiom'lria fica sujeita ao cumprimento das disposis:oes legais e regulamentares em
vigor sobre acidentes, medicina, higiene e seguran9a no trabalho, relativamente a todo o pessoal
afecto aos Servi9os, sendo da sua conta os encargos que dai resultem.
4. Devera ser dada especial aten9ao a renovas:ao frequente de fardamentos e de equipamentos de
protec9ao individual e de grupo.

Clausula 20.0
Pessoal a integrar
I. A Concessionaria diligenciara os seus melhores esfors:os com vista a integrar nos seus
quadros, ate ao termo do Periodo de Transis:ao, os trabalhadores afectos aos Servi9os de Agua,
indicados no ANEXO XIII ao presente Contrato, e que solicitem a sua integras:ao.
2. A integras:ao dos trabalhadores podera ser feita de acordo com as seguintes modalidades:
a) Admissao voluntaria no quadro de pessoal da Concessionaria, precedida de rescisao de
contrato com a Concedente;
b) Por acordo de cedencia especial de funciomirios e agentes, nos termos da Lei n.0 64A/2008 de 31 de Dezembro ou da Lei n. 0 12-A/2008 de 27 de Fevereiro.
3. Os trabalhadores poderao optar livre e pessoalmente pela modalidade que mais lhes convier,
sendo a sua opyao obrigat6ria para a Concessionaria.
4. Os funcionarios dos ServiyOS que nao pretendam integrar 0 quadro de pessoal da
Concessionaria e nao sejam requisitados nos termos da a linea b) do numero 2 da presente
clausula manter-se-ao integrados no quadro de pessoal da Concedente.
5. Concluido o Periodo de Transi9ao, a Concessionaria devera fornecer a Concedente a
referenda e fun9ao de cada elemento da estrutura de pessoal que foi integrado nos seus quadros
e do pessoal que optou pela cedencia.
6. Ate final do 6.0 (sexto) mes do Periodo de Funcionamento, a Concessionaria devera
formalizar a estruturayao do seu quadro de pessoal, informando a Concedente do
posicionamento de todos os funcionarios, ou agentes em regime de cedencia, informayao esta
que devera ser actualizada anualmente ou sempre que a Concedente o solicite.
7. A Concessionaria nao promovera qualquer tipo de discriminayao entre os trabalhadores ao
seu servis:o, qualquer que seja a sua origem (quadro da Concedente ou outra).
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8. A Concessionaria e obrigada a manter os trabalhadores referidos nas alineas a) e b) do
numero 2 da presente ch'tusula apenas em trabalhos que abrangem o limite geografico' da
Concessao em causa.

Clausula 21."
Cedencia especial
l. As cedencias referidas na alinea b), do numero 2 da clausula anterior, serao feitas no total
respeito pelos direitos, retribui((6es e outras regalias dos funcionarios cedidos, nomeadamente
quanta a assistencia medica e medicamentos e quanta ao estatuto de aposenta((ao dos
funcionarios ptiblicos em vigor a data da respectiva aposenta((ao.
2. Os trabalhadores sob cedencia especial de funcionarios e agentes ficam dependentes da
hierarquia municipal no que respeita a promofi!oes, progressoes, concursos e em tudo o que se
relacionar com a carreira do funciomirio, bern como em materias de licenyas, justifica((ao de
faltas e ilicito disciplinar, com informa((ao previa da Concessionaria a quem cabe o controlo de
faltas e licen((as nos termos da legisla((ao aplicavel.
3. A todo o momenta ao Iongo do periodo da Concessao, todos os funcionarios cedidos, desde
que o requeiram, poderao ser integrados no quadro do pessoal da Concedente.
4. A Concessionaria elaborara anualmente, ate 30 de Janeiro, urn relat6rio de aprecia((ao global
de desempenho de cada funcionario em regime de requisi9ao, relat6rio esse que fara parte do
dossier de carreira de cada urn.

Clausula 22."
Pessoal admitido
0 pessoal referido na alfnea a) do numero 2 da Clausula 20.a do presente Contrato sera
integrado no quadro da Concessionaria sem perda de remunera((ao ou de direitos a data em que
seja exercida a op((ao pelo funcionario.

Clausula 23."
seguros e subsidios

Forma~ao,

1. A Concessionaria obriga-se a cumprir o disposto no C6digo do Trabalho e legisla((aO
complementar e outra aplicavel e a manter pianos de forma((ao anuais dos trabalhadores.
2. A Concessionaria obriga-se ainda a manter o pacote de seguros existente, de acordo com o
programa de seguros con stante do ANEXO XV.
3. Aos funcionarios e agentes em regime de cedencia e a grupos particulares de trabalhadores
expostos, poderao vir a ser atribufdos subsfdios de risco, insalubridade e penosidade, e ainda
complemento do subsfdio de refei9ao, este com canicter universal.
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CAPITULOV
BENS E Drn.EITOS AFECTOS ACONCESSAO
Chiusula 24.0
Utilidade publica

I. A Concessiomiria, no estabelecimento e Explorayao do Serviyo, goza dos direitos de utilizar o
dominio publico afecto ao Municipio do Cartaxo a titulo gratuito, requerer a constituiryao de
servidoes, a expropria9ao por utilidade publica, a constitui9iio de zonas de protecyao e o acesso
a terrenos ou edificios privados.
2. A Concedente, sempre que necessano e, em especial, em caso de litigio, prestara a
Concessionaria, a requerimento desta, todo o apoio necessaria para o exercicio dos direitos
referidos no numero anterior.

Chiusula 25.0
Bens e direitos afectos a Concessao

1. Os seguintes hens e direitos ficarao afectos a Concessao, nela se integrando para os devidos e
legais efeitos:
a) Todas as lnfra-estruturas, Instala96es e Equipamentos e quaisquer outros hens afectos a
Explorayao dos Servi!):os;
b) Todas as maquinas, equipamentos, aparelhos e respectivos acess6rios, utilizados na
Explorayao dos Sistemas, incluindo os necessarios as operaryoes de controlo de qualidade;
c) Todos os im6veis adquiridos pela Concessionaria e por esta utilizados na sua
actividade;
d) Todos os equipamentos de transporte, administrativos, stocks de Consumiveis e
Substituiveis, ferramentas e utensilios adquiridos pela Concessionaria aos Serviryos e por
esta utilizados na sua actividade;
e) Todas as cau96es em vigor transferidas para a Concessionciria, cujo objecto fa9a parte
dos sistemas concessionados;
f) Os direitos e obriga96es emergentes dos contratos transferidos para a Concessionaria;

g) Todos os direitos de propriedade intelectual e industrial de que a Concessiomiria seja
titular e que estejam afectos a Concessao;
h) Quaisquer outros hens ou direitos afectos
relacionados com a Explorayao dos Serviyos.

a Concessao,

desde que directamente

2. As lnfra-estruturas, Instala96es e Equipamentos que constam na listagem do ANEXO Ill ao
presente Contrato serao postas a disposiyaO da Concessionaria pela Concedente para OS fins da
Concessao a partir da data de consignaryao obrigando-se esta a desenvolver todas as actividades
necesscirias e convenientes para a correcta manutenyao, repara!):iio, renovayiio e melhoria desses
bens.
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3. Enquanto durar a Concessao, a propriedade dos bens, Equipamentos, Infra-estruturas e
Instalas:oes, integrados nos Sistemas e afectos a Concessao e que tiverem origem em
investimentos da Concessiomiria, pertenceni a Concessiomiria, revertendo para a Concedente
finda a Concessao, quaisquer que sejam as Obras de melhoramento ou os novas equipamentos
integrados.

Chiusula 26.0
Inventario
I. A Concessiomiria manteni actualizado o inventario do patrim6nio afecto aos Sistemas, que
enviara anualmente a Concedente.
2. Este inventario comportara a data da aquisis:ao I infcio de funcionamento e a avalias:ao da
aptidao de cada bern para desempenhar a sua funs:ao no Sistema e deveni permitir atestar as suas
condis:oes de born estado de funcionamento, conservas:ao e segurans:a.

Clausula 27.0
Aquisi~iio de terrenos
1. Os terrenos associados as infra-estruturas inclufdas no objecto da Concessao, ou outros que se
mostrem necessaries a execus:ao do Plano de Investimentos da Concessiomiria, consideram-se
integrados nos Sistemas concessionados e a sua propriedade pertenceni a Concessionaria
enquanto durar a Concessao.
2. Os terrenos constantes dos elementos tecnicos do processo de concurso ou outros que se
mostrem necessaries a execus:ao do Plano de Investimentos da Concessionaria, serao adquiridos
pela Concedente.
3. A Concessionaria nao podera transmitir ou onerar os terrenos adquiridos, sem previa
autorizas:ao da Concedente.
4. Findo o Contrato, a propriedade dos terrenos reverte, sem qualquer encargo, para a
Concedente.
5. Sempre que o atraso na aquisis:ao de qualquer urn dos terrenos impossibilite o cumprimento
pontual do Plano de Investimentos, a Concessionaria propora a Concedente as alteras:oes que
entenda necessarias para respeitar, tanto quanta possfvel, OS prazos previstos e 0 equilfbrio
econ6mico-financeiro do Contrato.

Clausula 28.0
Transmissao ou onera~ao dos hens da Concessionaria
I. Sem preJmzo das obrigas:oes eventualmente decorrentes de Contratos de Financiamento
celebrados com entidades financiadoras da concessao, a Concessionaria nao podera ceder,
arrendar, alienar, hipotecar, penhorar, ou par qualquer outra forma transmitir ou onerar os bens
im6veis, os Equipamentos, as Infra-estruturas e as instalas:oes integradas ou afectas a
Concessao, tal como referido na Clausula 25. 3 do presente Contrato, sem previa autorizas:ao, por
escrito, da Concedente.
2. A Concessionaria podera transmitir os bens m6veis referidos nos numero 1 e 2, na Clausula
25.3 do presente Contrato, sem dependencia da autorizas:ao da Concedente, no caso de os
mesmos se terem tornado obsoletes ou dispensaveis, bern como proceder a substituis:ao dos
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bens m6veis referidos em prazo compativel com as necessidades de Exploras;ao, por outros bens
de comprovadas condis;oes de operacionalidade, qualidade e funcionamento equivalentes ou
superiores.

Chiusula 29."
Equipamentos e Stocks
1. Os Stocks de Consumiveis e Substituiveis e a agua armazenada, constantes do ANEXO IV ao
presente Contrato, serao adquiridos pela Concessionaria aos actuais Servis;os de Agua, pelo
montante de 123.3 80,75 € (cento e vinte e tres mil trezentos e oitenta euros e setenta e cinco
centimos), a pagar na data de inicio do Periodo de Funcionamento.
2. Os Stocks de Consumiveis e Substituiveis serao adquiridos pela Concessionaria a Concedente
na data de inicio do Periodo de Funcionamento pelo montante referido no numero anterior
corrigido em funs;ao do numero seguinte e do valor contabilistico para essa data.
3. Com a Consignas;ao referida na Clausula 33.a sera conferida a listagem do ANEXO IV ao
presente Contrato e, caso se verifique a existencia de diferens;as entre stocks existentes e stocks
indicados na listagem, o valor referido no numero 1 da presente clausula sera corrigido em
conformidade.
4. 0 "equipamento basico", o "equipamento de transporte", o "equipamento administrativo" e
as " ferramentas e utensilios", existentes a data do inicio do Periodo de Funcionamento, desde
que constantes do ANEXO IV, serao tambem adquiridos pela Concessionaria aos Servis;os, pelo
montante de 8.789,36 € (oito mil setecentos e oitenta e nove euros e trinta e seis centimos),
valor este que traduz o nivel de utilizas;ao.
5. A verba mencionada no numero anterior sera liquidada em 2 (duas) prestas;oes iguais ate ao
final do ano civil de inicio da vigencia do Contrato, a primeira com vencirnento ern 30 de Junho
e a segunda corn vencirnento ern 29 de Outubro.

Chiusula 30.11
Propriedade dos bens integrados na Concessao
Na v1gencia do Contrato, a propriedade dos bens referidos na Clausula 25.a do presente
Contrato, tal como previsto no artigo 7.0 do Decreta-Lei n. 0 379/93, de 5 de Novernbro (corn
todas as suas afteras;oes) pertencera Concessiomiria revertendo para a Concedente nos termos
da Clausula I 03 .a do presente Contrato urna vez extinta a Concessao, quaisquer que sejarn as
Obras de rnelhorarnento ou os novas equipamentos integrados, sem quaisquer encargos para
esta.

a

Cl:iusula 31.
Utiliza~;ao de vias publicas e privadas
11

I. No cumprimento das obrigas;oes decorrentes do Contrato, a Concessiomiria teni o direito de
utilizar as vias publicas sob dominio municipal e as vias privadas, incluindo o respectivo
subsolo, podendo recorrer ao regime legal da exproprias;ao, nos termos do C6digo das
Exproprias;oes.
2. Sern prejuizo do estipulado no numero anterior, a Concessionaria obriga-se ao
estabelecimento de urn adequado planeamento dos seus trabalhos em conjunto com outras
entidades ou servis;os a quem caiba a execus;ao de trabalhos nas vias publicas, por forma a
minorar os inconvenientes que dai possam advir para o publico.
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3. Sempre que seja necessaria executar trabalhos nas vias publicas, a Concessionaria devera
previamente informar a Concedente com uma antecedencia minima de 10 (dez) dias da
necessidade de utiliza<;:ao de vias publicas, especificando, designadamente, o trabalho que sera
executado, as datas previstas para o seu infcio e conclusao e o horario e grau de
condicionamento ou interrup<;:ao da via publica.
4 . Na utiliza<;:ao das vias publicas, a Concessionaria devera cumprir a legisla<;:ao em vigor
relativa a sinaliza<;:ao, a seguran<;:a e a divulga<;:ao ao publico relativamente aos trabalhos em
curso, e devera repor em estado equivalente aquele em que se encontravam antes da realiza<;:ao
dos trabalhos, suportando integral e totalmente os respectivos custos, os pavimentos e quaisquer
outras instala<;:oes e estruturas afectadas pela realiza<;:ao dos trabalhos, de acordo com as normas
tecnicas emanadas das diversas entidades competentes.
5. A Concedente, em caso de litfgio, podera prestar a Concessionaria, a requerimento
fundamentado desta, todo o apoio necessaria para o exercicio dos direitos referidos nos numeros
antecedentes.
CAPITULO VI
DESENVOLVIMENTO DA CONCESSAO
Clausula 32.8

Periodo de Transi~ao
1. Ap6s a assinatura do Contrato e por urn perfodo de 60 (sessenta) dias, decorrera o Perfodo de
Transi<;:ao que tern por objectivo permitir a Concessionaria o desenvolvimento de todas as
ac<;:oes de preparas:ao da estrutura (de pessoal e de meios tecnicos) para se envolver no
funcionamento dos Sistemas.
2. A Concessionaria designara urn elemento que constituira o seu interlocutor representante e
que, exercendo esta fun<;:ao ate ao final do Periodo de Transi<;:ao, representara a Concessionaria
junto da Concedente.
3. Durante este perfodo, a Concedente permitira o livre acesso e a maxima disponibilidade do
pessoal envolvido, sem prejufzo das normais fun<;:oes dos Servi<;:os, para desenvolvimento das
ac<;:oes referidas no numero anterior.
4. Nao sera admitida qualquer interrup<;:ao ou quebra de continuidade dos Servi<;:os com base em
justifica<;:oes associadas a este Periodo de Transi<;:ao.
5. Caso as insta la<;:oes de tratamento, existentes ou previstas no Plano de lnvestimentos, nao
correspondam as reais necessidades da Explora<;:ao, devera a Concessionaria dar conhecimento
do facto a Concedente, apontando a solus:ao aconselhavel a fim de se manterem os nfveis de
qualidade do Servi<;:o prestado.

Clausula 33.8
Consigna~ao

I. Durante o Perfodo de Transi<;:ao, a Concedente notificara a Concessionaria com uma
antecedencia de 5 (cinco) dias para a realiza<;:ao da Vistoria, a qual tera uma dura<;:ao maxima de
30 (trinta) dias.
2. Concluida a Vistoria, lavrar-se-a o respectivo auto, no qual serao consignadas as observa<;:oes,
os comentarios ou as reclama<;:oes formuladas pela Concessionaria, em duplicado e assinado
pelas partes.
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3. A Consignayao terci Iugar no prazo de 5 (cinco) dias ap6s a data do auto de Vistoria.
4. A Concessiomiria nao sera responsavel par atrasos ou deficiencias na execu9ao das Obras ou
na presta9ao dos Servi9os decorrentes de atrasos ou deficiencias na Consignayao, que sejam
imputaveis a Concedente.

Ch1usula 34.0
Periodo de Funcionamento
1. No 61 o (sexagesimo prime ira) dia posterior a assinatura do Contrato, inicia-se o Perioda de
Funcionamento que terminani na data em que se extinguir o Contrato e durante o qual a
Concessionaria devera cumprir integralmente todas as obriga9oes emergentes do Contrato.
2. Com o inicio do Periodo de Funcionamento, a Concessionaria devera iniciar a realizayao do
Plano de Investimentos, de acordo com os estudos e projectos respectivos.
CAPiTULOVD
GESTAO E EXPLORAc;AO DOS SERVIc;OS

Chiusula 35.0
Ambito dos trabalhos
A Concessionaria, no ambito do Contrato, devera promover a presta9ao dos Servi9os e a
realiza9ao dos trabalhos que se apresentam de seguida:
a) Assegurar a presta9ao dos Servi9os de forma continua e com a qualidade legalmente
exigivel:
b) Operar os Equipamentos, as Infra-estruturas e as Instalay5es que se integram nos
Sistemas concessionados de forma permanente e em boas condi9oes, garantindo o
cumprimento de todas as exigencias do Contrato;
c) Efectuar todos os trabalhos de manuten9ao, repara9ao, conserva9ao e renova9ao de
todas as Equipamentos, lnfra-estruturas e Instalayoes, nomeadamente, as que venham a
ser construidas em virtude do Plano de Investimentos por iniciativa da Concessiomiria e
as que lhe sejam pastas a disposi9ao pela Concedente ou par terceiros e integradas ou
afectas aos Sistemas;
d) Criar e efectuar a manuten9ao de uma base de dados digital, com ligayao aos
Departamentos Tecnicos da Concedente, que incluira, pelo menos, o cadastro dos
Sistemas existentes no Municipio de Cartaxo, devendo este ser actualizado todos os anos;
e) Efectuar o controlo do funcionamento das lnstalay5es, o controlo de qualidade da agua
pasta a disposi9ao dos Utilizadores e o controlo das condi9oes de descarga das aguas
residuais;
f) Adquirir, financiar, manter e renovar todos os meios necessarios
Servi9os;

a presta9ao

g) Adquirir todos os materiais, instrumentos e servi9os necessarios
manuten9ao e conserva9ao dos Sistemas;

a

dos

opera9ao,
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h) Fornecer a Concedente, ou a quem esta indicar, as informa<yoes, dados e estatisticas
referentes ao funcionamento dos Sistemas, mediante procedimentos e meios a serem
sujeitos a aprova<;ao da Concedente;
i) Emitir parecer, ap6s proceder a aprec1a<yao tecnica dos projectos particulares,
nomeadamente, de infra-estruturas de distribui<yao de agua e de drenagem de aguas
residuais, de loteamentos e de edificios em geral, aquando da consulta pela Concedente,
previa aaprova<yao do pedido de licenciamento;
j) Estabelecer uma rela<yao global com os Utilizadores no espirito de presta<yao de servi<yo
publico;
k) lmplementar procedimentos diversos que lhe permitam obter as certifica<;6es de
qualidade, nomeadamente de urn Sistema Integrado de Gestao da Qualidade, de Ambiente
e de Seguran<;a e Saude no Trabalho;
I) Efectuar a cobran<;a da tarifa de residuos s61idos, juntamente com a cobran<;a mensa!
dos servi<yos de agua e de aguas residuais e, mediante encontro de contas trimestrais,
remeter a Concedente a totalidade dos valores recebidos referentes aos residuos s61idos;
m) Garantir niveis de servi<;o de padrao elevado, de acordo com as melhores praticas
nacionais e com o estabelecido no presente Contrato;

n) Desenvolver o seu site na Internet num prazo maximo de 12 (doze) meses e mante-lo
actualizado durante a vigencia do Contrato;
o) Implementar urn sistema de telecomando e telecontrolo que permita a gestao global,
centralizada e automatizada dos Sistemas, atraves da instala<yao de esta<y6es remotas,
equipamentos de controlo e medjda, e demais equipamentos de telegestao.

Chiusula 36. 0
Trabalhos com os sistemas prediais
1. A Concedente submetera a aprecia<yao da Concessionaria, OS projectos de edifica<yao e
urbaniza<;ao, particulares e publicos, sabre os quais a Concessionaria devera emitir parecer
previa, no prazo de 20 (vinte) dias uteis.
2 . Sao obrigat6rios em todos os predios a construir, a remodelar ou a ampliar, a instala<yao de
sistemas prediais de abastecimento de agua e de drenagem de aguas residuais, sendo esta
obrigatoriedade extensive! a predios ja existentes a data da instala<;ao dos Servi<yos publicos,
sem prejuizo de poderem ser aceites, em casas especiais, solu<y6es simplificadas que assegurem
as condi<yoes minimas de salubridade.
3. A Concedente pode deliberar no sentido da dispensa desta obriga<yao quando raz6es
ponderosas de interesse publico assim o justifiquem.
4. E da responsabilidade do proprietario ou usufrutuario a execu<yao das obras dos sistemas
prediais, de acordo com os projectos aprovados.
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Ch1usula 37.u
Ramais de liga~iio
1. Sao considerados ramais de liga<;iio os que asseguram o abastecimento predial de agua, desde
a rede publica ate ao limite da propriedade a servir e a condu<;iio das aguas residuais prediais,
desde a dimara de ramal de liga<;iio ate arede publica.

2. Os ramais de liga<;iio consideram-se tecnicamente como elementos integrantes das redes
publicas de distribui<;iio e drenagem de aguas residuais, competindo a Concessiomiria promover
a sua constru<;ao, instala<;ao, conserva<;ao, substitui<;ao e/ou renova<;ao.
3. Pelo primeiro estabelecimento deve ser cobrado ao requerente o valor das Obras respectivas,
de acordo com medi<;ao e pre<;os unitarios apresentados no ANEXO VI ao presente Contrato
referentes ao tarifario de execu<;ao de ramais domiciliarios.
4) Se o detentor de titulo legitimo e valido de posse do local requerer, para o ramal de ligar;ao
do sistema predial a rede publica, modifica<;6es, devidamente justificadas, as especifica<;6es
estabelecidas pela Concessionaria, compativeis com as condi<;oes de explora<;iio e manuten<;iio
do sistema publico, a Concessionaria pode dar-lhe satisfa<;ao, desde que aquele tome a seu cargo
0 acrescimo das respectivas despesas.

Chiusula 38.u
Trabalhos com dispositivos de

medi~iio

I. Os dispositivos de medi<;ao da agua sao fornecidos pela Concessiomiria aos Utilizadores,
cabendo-lhe definir o seu tipo, calibre e classe metrol6gica, de acordo com os parametros
fixados na legisla<;ao especifica em vigor.
2. A instala<;ao dos dispositivos de medi<;ao referidos no numero anterior sera feita pela
Concessionaria, devendo ser instalado urn por cada Utilizador, podendo ser colocados
isoladamente ou em conjunto, em espa<;os definidos por esta atraves de especificar;oes tecnicas
adequadas e de acordo com as disposi<;oes legais e regulamentares em vigor.
3. A aquisir;ao, manuten<;ao, repara<;iio e substitui<;ao dos dispositivos de medi<;ao ac1ma
referidos e da r_e sponsabilidade da Concessiomiria.
4. Os Utilizadores podem apresentar reclamar;oes a Concessionaria sempre que julguem que o
dispositivo de medi<;ao nao mede correctamente a agua consumida, nao podendo a
Concessionaria opor-se a sua verificar;ao extraordinaria, podendo a Concessionaria cobrar ao
Utilizador o custo do servir;o de verifica<;ao dos dispositivos de medi<;ao quando se conclua pela
exactidao das medir;oes objecto de reclamar;ao.
5. Os medidores de caudal de aguas residuais industriais, os dispositivos de medi<;ao dos
parametres de poluir;ao e os dispositivos de recolha de amostras, sao fornecidos, instalados e
mantidos pela Concessionaria.
6. Os medidores e dispositivos referidos no numero anterior, quando fixos, serao fornecidos,
instalados e mantidos pela Concessionaria, a expensas dos proprietaries dos estabelecimentos
industriais, mediante tarifas aprovadas pela Concedente.
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7. Sem prejuizo dos nllmeros anteriores, os dispositivos de mediyiio deveriio ser objecto de
capitulo especifico no Regulamento dos Serviyos indicado na C!Busula 57.' do presente

~vir,

~

Contrato.
Chiusula 39."
Qualidade

1. Sem prejuizo das obrigas:oes que decorram do contrato com a EPAL para com os clientes por
este abrangidos, a Concessiomiria deveni garantir o cumprimento das disposis:oes legais ou
contratuais em vigor, no que se refere aos criterios e normas relativos a qualidade da agua
abastecida, a qualidade dos efluentes descarregados, e a valorizas;ao ou encaminhamento de
resfduos decorrentes da actividade da concessionaria, devendo apresentar tftulos validos para a
rejeis;ao das aguas residuais, ap6s o arranque comprovado das respectivas instalas;oes de
tratamento.
2. A Concessionaria responde perante a Concedente pela preservas;ao e melhoria da qualidade
da agua distribufda e dos sistemas de rejeis:ao dos efluentes recolhidos., devendo apresentar
programas de investimento e de investigas;ao, aprovados anualmente pela Concedente.
3. A Concessionaria cumprira as regras da arte e respeitara todas as disposis;oes administrativas
e tecnicas da legislas;ao em vigor, devendo a agua a fornecer e os efluentes a rejeitar apresentar,
constantemente, as caracteristicas de qualidade exigidas na lei.
4. 0 disposto no numero anterior, nao e aplicavel durante o periodo de execus;ao do Plano de
Investimentos relativamente as infraestruturas e servis;os que devam ser objecto de intervens;ao
no ambito do mesmo plano, ate a conclusao das respectivas obras.
5. Caso as instalas;oes de tratamento, · existentes ou previstas no Plano de Investimentos, nao
correspondam as reais necessidades da exploras;ao, devera a Concessionaria, mesmo no Periodo
de Transis;ao, dar conhecimento do facto a Concedente, apontando a solus;ao aconselhavel a fim
de se manterem os niveis de qualidade do servis;o prestado, com definis;ao de prazos para
apresentas:ao da informas;ao a Concessionaria e mecanismos de informas;ao a disponibilizar a
Entidade Reguladora do sector.
6. Se estiver em causa o incumprimento da legislas;ao em vigor por causa imputada no descrito
no numero anterior, cabe a Concedente toda e qualquer responsabilidade dai inerente, no
periodo indicado pela Concessionaria para reposis:ao das condis;oes necessarias a tal
cumprimento. ·
7. Para alem do controlo de qualidade a realizar pela Concessionaria, devem estar sempre
disponiveis meios pr6prios para determinas:oes locais de alguns pan1metros considerados
necessarios a urn controlo analitico de maior frequencia.
8. Sempre que os criterios e normas referidos no numero 1 da presente clausula deixem de ser
cumpridos em consequencia da inadequas;ao das condis:oes de Exploras:ao ou das condis;oes de
ligas;ao ou utilizac;:ao dos sistemas publicos, sao da responsabilidade da Concessionaria todos os
trabalhos ou acs;oes de adaptas:ao ou fiscalizas;ao.
9. Cabe a Concessionaria a verificas;ao, ensaio e fiscalizas;ao das instalas;oes prediais de
distribuic;:ao de agua de abastecimento e drenagem de aguas residuais, a qual comprovara as
condis;oes de utilizas;ao para poderem ser ligados a rede publica, de acordo com o projecto
aprovado e cumpridas as condis:oes testadas nos ensaios.
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I 0. A Concessioni.ria procurarA, durante todo o prazo de Concessao, a melhoria continua do seu'
desempenho quanta aos niveis de cobertura do Serviryo, perdas reais, agua nao facturada,
resposta a reclama96es recebidas, encaminhamento de residuos resultantes de operaryoes de
manutenryao a destino final adequado, incluindo as lamas das estaryoes de tratamento e da
j
qualidade de descarga de efluentes.
')
II. Os niveis de cobertura do Servi9o minimos ap6s a concretizaryao do plano de investimentos
sao os definidos no Anexo V.

12. A Concessionaria assumir<i com os Utilizadores e a Concedente os compromissos re1ativos
aos niveis de serviryo de acordo com o constante no Anexo XX ao presente Contrato.
13. Os meios 1aboratoriais utilizados no controlo de qualidade sao os indicados pela
Concessionaria na sua Proposta e aprovados pela Concedente, de acordo com a legislaryao em
vigor e as recomendaryoes da ERSAR, para efeitos do disposto na alinea i) do numero do artigo
11° do Decreta-Lei n.0 362/98, de 18 de Novembro, alterado pelo Decreta-Lei n. 0 151 /2002, de
23 de Maio.
14. 0 laborat6rio devera remeter a Concessionaria c6pia dos resultados do controlo analitico ou
permitir a consulta atraves da Internet, sendo tambem enviada c6pia a Concedente.
15. A Concedente podera recusar, justificadamente, qua1quer laborat6rio que colabore com a
Concessionaria, se este nao cumprir todos os requisitos necessarios de qualidade (acreditaryao) e
se, ainda que cumpra com tais requisitos, no que respeita a aguas destinadas ao consumo
humano, nao constarem da listagem da ERSAR.
16. A Concedente, por si ou por outrem, podeni proceder as ac96es de verificayao do controlo
de qualidade que livremente entender.
17. A Concessionaria implementara as certificaryoes de qualidade referentes a Gestao da
Qualidade, Ambiente e Seguranrya e Saude no Trabalho, num prazo nao superior a 4 (quatro)
anos.
18. Sempre que haja a obrigaryao, no ambito das competencias de gestao, explora9ao e
manutenryao dos Sistemas, da existencia de titulos (novos ou renovaryoes) para a captaryao de
agua e rejeiryao de aguas residuais, assim como para a valorizaryao ou encaminhamento de
residuos decorrentes da sua actividade, a Concessiomiria deveni conceber tais procedimentos.

Chiusula 40.0
Sistemas de controlo
I . Sem prejuizo das obrigaryoes e responsabilidades que, no caso concreto, caibam a EPAL ou a
qualquer entidade que a venha substituir, decorrentes da celebraryao de contratos de
fomecimento de agua, a Concessionaria procedera ao controlo da qualidade da agua distribuida
e das aguas residuais recolhidas e tratadas, cumprindo e observando a frequencia de amostragem
e as demais exigencias e especificaryoes constantes da legislaryao aplicavel, incluindo a
implementayao de urn programa de controlo operacional de controlo da qualidade da agua, de
acordo com as praticas mais adequadas para o sistema em apreryo.

2. A Concessionaria, no controlo da qualidade da agua distribuida, realizara todas as analises
necessarias ao cumprimento do disposto na legislayiio aplicavel- D.L. n. 0 306/2007, de 27 de
Agosto. Para o cumprimento das condiryoes de descarga das aguas residuais, serao realizadas
todas as analises que visem comprovar os resultados obtidos por determinado sistema de
tratamento em estrito respeito pela legislaryao vigente.
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3. A Concessionaria dara imediato conhecimento a Concedente dos resultados do controlo
analitico efectuado, e das eventuais analises referidas no numero anterior, promovendo a
publicac;ao dos mesmos atraves da afixac;ao nos seus pastas de atendimento, no seu site de
Internet ou outros legalmente exigiveis.
4. De forma a comprovar a sua capacidade para o cumprimento das obrigac;oes consagradas no
numero I da presente chiusula, a Concessiomiria dara evidencia de que concebeu e tern em
pnitica de forma eficaz urn programa de garantia de qualidade suportado par indicadores
relevantes, bern como fazer prova de que tern urn sistema de manutenc;ao preventiva ou outras
ferramentas de gestao, seguranc;a e prevenc;ao.
5. Sem prejuizo das acc;oes de fiscalizac;ao e controlo efectuadas pela Concedente, a
Concessionaria prestara todo o apoio as entidades oficiais com competencias atribuidas em
materia de controlo de qualidade e vigiHincia sanitaria, nas acc;oes de inspecc;ao relativas a
qualidade da agua em qualquer ponto do sistema.
6. A Concessionaria devera articular com os servic;os competentes da empresa responsavel pelo
fornecimento de agua a area territorialmente abrangida pela Concessao, designadamente a
EPAL, as acc;oes de controlo que en tender implementar, estabelecendo, desde o inicio da
Concessao uma forma sistematizada de troca de informac;ao.
7. A Concessionaria e responsavel por todas as consequencias previstas na regulamentac;ao I
legislac;ao aplicavel e em vigor no que respeita a qua lidade de etluentes rejeitados no meio
natural, a partir da data de entrada em funcionamento das respectivas instalac;oes de tratamento.
8. Da mesma forma, em relac;ao ao destino final de etluentes na area abrangida pela Concessao,
deverao ser estabelecidas formas sistematizadas e as acc;oes de controlo que se justifiquem,
nomeadamente quanta ao cumpriment~ do Regulamento de Descargas Industriais.

Clausula 41.0
Quantidade
1. A Concessionaria devera garantir a boa gestao no fornecimento da agua necessana a
satisfac;ao dos Utilizadores instalados no interior do perimetro territorial da Concessao e
servidos pelos Sistemas concessionados.
2. Para efeitos de calculo e dimensionamento correcto dos Sistemas, a Concessionaria observara
o disposto no Decreta Regulamentar n. 0 23/95, de 23 de Agosto, alterado pela Declarac;ao de
Rectificac;ao n. 0 153/95, de 30 de Novembro, sem prejuizo da demais legislac;ao aplicavel.
3. A agua para fornecimento da area territorial da Concessao sera adquirida pela Concedente a
empresa abastecedora EPAL nas condic;oes estipuladas no contrato de fornecimento que
constitui no ANEXO Vill ao presente Contrato.
4. Os furos existentes serao mantidos em funcionamento no decurso da execuc;ao das Obras de
ligac;ao aos sistemas da EPAL e ao Iongo do periodo da Concessao, sempre que tal se justifique.

Chiusula 42. 0
InterrupfYoes de ServifYo
1. Sem prejuizo das obrigac;oes que cabem a EPAL perante os consumidores por esta
abastecidos, a Concessionaria garantira a continuidade e a constancia do servic;o de
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abastecimento de agua, bern como a manutenr;ao das pressoes de servir;o nos niveis fixados pela
legislar;ao aplicavel.
2. Consideram-se justificadas as interrupr;oes do abastecimento de agua e as variar;oes nos
niveis de pressao de servir;o, no respectivo sistema predial, sem que a Concessionaria possa par
tal ser responsabilizada, motivadas par qualquer uma das seguintes circunsHincias:
a) Alterar;ao na qualidade da agua distribuida au previsao da sua deteriorar;ao a curta
prazo;
b) Avarias au obras no sistema publico de distribuir;ao au no sistema predial, sempre que
as trabalhos justifiquem essa suspensao;
c) Ausencia de condir;oes de salubridade no sistema predial;
d) Casas fortuitos au de Forr;a Maior, nomeadamente incendios, inundar;oes e redur;ao
imprevista no caudal au poluir;ao temporariamente incontrohivel das captar;oes;
e) Trabalhos de reparar;ao ou substituir;ao nos ramais de ligar;ao;
f) Modificar;ao programada das condir;oes de Explorar;ao do sistema publico au alterar;ao
justificada das pressoes de servir;o.
3. Qualquer interrupr;ao no abastecimento de agua au nos sistemas de bombagem e de
tratamento das aguas residuais (que determine descargas directas para o meio receptor),
necessaria a uma intervenr;ao programada no Sistema, devera ser feita ap6s a notificar;ao a
Concedente e em articular;ao com esta.
4. A Concessioml.ria deve informar antecipadamente, a Concedente e OS utilizadores, das
interrupr;oes do abastecimento de agua e do saneamento de aguas residuais, tomando todas as
medidas que estiverem ao seu alcance para minimizar as inconvenientes e os impactes negativos
nos meios receptores. Para intervenr;oes programadas passiveis de interrupr;ao do
abastecimento, a Concessionaria deve avisar previamente a Concedente e os Utilizadores, com
uma antecedencia minima de 10 (dez) dias;
5. Em caso de avaria imprevisivel, ou qualquer outro acidente que obrigue a interrupr;ao do
fomecimento de agua ou a descarga de aguas residuais sem tratamento, a Concessiomiria tamara
as providencias no sentido de dar conhecimento imediato e directo a Concedente e aos
Utilizadores especiais afectados, designadamente estabelecimentos de natureza hospitalar,
estabelecimentos escolares e grandes industrias, de forma a minimizar ou evitar descargas no
periodo de reparar;ao.
6. No caso de se prever que a situar;ao se vai prolongar por mais de 4 (quatro) horas, deverao ser
avisados os Utilizadores em geral, empregando-se para tal os meios considerados adequados.
7. Em caso de avaria imprevisivel, ou qualquer acidente como o mencionado no numero
anterior, a Concessionaria compromete-se a mobilizar todos as meios adequados a reparar;ao da
avaria no menor periodo de tempo possivel.
8. Cabe a Concedente avaliar o desempenho da Concessionaria na eficiencia com que retoma a
situar;ao ap6s uma interrupr;ao acidental do Servir;o, e das razoes que a ocasionaram, para a
considerar ou nao justificada nos termos do presente Contrato, dando sempre direito de resposta
aConcessionaria.
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Chiusula 43.n
Manutem;ao do armazem e oficinas
1. A Concessionaria obriga-se a manter, em instalacyoes especificas, urn armazem com os
materiais, pecyas de reposicyao, ferramentas e materiais de consumo, necessaries ao
funcionamento normal dos Sistemas, as reparacyoes de rotina e acidentes de maior risco, cuja
caracterizacyao foi apresentada na Proposta Tecnica da Entidade Adjudicataria, de modo a
garantir as boas condicy6es de prestacyao dos Servicyos, nomeadamente em termos de qualidade,
quantidade, continuidade e uniformidade.
2. Caso a Concessionaria assim o solicite, a Concedente podera facultar a Concessionaria, a
titulo oneroso e demais condicyoes a acordar, os terrenos para instalacyao do armazem e das
oficinas dos Servicyos.

CAPITULOVlll
MANUTEN<:AO, REP ARA<:AO E RENOVA<:AO
Chiusula 44.n
Trabalhos de manuten~iio e

repara~ao

1. Sao da responsabilidade da Concessionaria todos os trabalhos de manutencyao e reparas;ao de
todas as Infra-estruturas, Equipamentos e Instalas;oes e quaisquer outros bens integrados ou
afectos aos Sistemas.
2. Todos os Equipamentos e acess6rios, Infra-estruturas e Insta1as;oes necessarios a boa
execus;ao da Exploras;ao serao mantidos em born estado de funcionamento e reparados, ou
melhorados, se necessaria, e qualquer que seja a dimensao da reparas;ao, pela Concessionaria
que suportara os respectivos custos.
3. A Concessionaria deve elaborar, executar e actualizar urn programa de manutens;ao e
conservas;ao dos Equipamentos, Infra-estruturas e Instalas;oes, indicando as tarefas a realizar,
sua periodicidade e metodologia, devendo o programa de manutens;ao ser previamente
comunicado Concedente.
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4. Os trabalhos de conservas;ao, a reparas;ao e as operas;oes necessarias para manter em perfeitas
condis;oes de funcionamento e salubridade os sistemas prediais, sao da responsabilidade do
proprietario ou usufrutmirio e do Utilizador, na parte que a cada urn compete.
5. Quando os sistemas prediais forem de grande capacidade e quando se justifique, a
Concessionaria pode exigir urn programa de operas;oes que refira os tipos de tarefas a realizar, a
sua periodicidade e metodologia, sendo o seu cumprimento da responsabilidade dos
Utilizadores dos sistemas.

Clausula 45.n
lnobservancia
1. A omissao culposa, par parte da Concessionaria, das medidas adequadas a manutens;ao e
reparas;ao, referidas nas clliusulas anteriores, podera dar Iugar a aplicas:ao das sans:oes previstas
na Clausula 96.3 do presente Contrato.
2. A Concedente podeni promover a execus;ao de quaisquer dos trabalhos de manutens;ao e
reparacyao que sejam da responsabilidade da Concessionaria, no caso dos mesmos serem
considerados urgentes, ou se conduzirem a uma interrups:ao do abastecimento superior a 24
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(vinte e quatro) horas sem que a Concessiomiria tome as devidas medidas. Nestes casos, todos
os custos serao da responsabilidade da Concessiomiria, sem prejuizo da possibilidade de
aplicarrao de multa nos termos do ANEXO XVII ao presente Contrato.

Chiusula 46."
Trabalhos de renova.;ao

Todos os trabalhos de renovaryao relativos as Infra-estruturas, Equipamentos e Instalaryoes sao
da responsabilidade da Concessiomiria, nomeadamente:
a) Os trabalhos de renovarrao respeitantes aos ramais domiciliarios de agua e de aguas
residuais e aos dispositivos de mediryao;
b) Os trabalhos de renovaryao respeitantes as redes, estaryoes elevat6rias, reservat6rios e
das estary6es de tratamento, bern como em qualquer outro dispositivo intrinsecamente
associado a Exploraryao dos Sistemas, ainda que nao previsto na parte de renovaryao do
Plano de Investimentos;
c) Os trabalhos de renovaryao respeitantes aos equipamentos medinicos, equipamentos
electricos, equipamentos electromeciinicos, acessonos hidraulicos das estary6es
elevat6rias, dos reservat6rios e das estary6es de tratamento, bern como de qualquer outro
dispositivo intrinsecamente associado a Exploraryao dos sistemas.

CAPiTULO IX
Trabalhos associados aconstru.;ao
. Chiusula 47."
Responsabilidadc

1. A Concessiomiria e responsavel pelo projecto e construrrao das Obras, em conformidade com
o estipulado no Contrato e na Iegislaryao aplicavel.
2. Para cumprimento das obrigaryoes assumidas no numero anterior, a Concessiomiria celebrou o
Contrato de Construryao que consta do ANEXO X ao presente Contrato.

Chiusula 48."
Plano de Invcstimcntos

0 Plano de Investimentos e o constante do ANEXO V ao presente Contrato, o qual a
Concessionaria se vincula a executar nos seus precisos termos.
2. A Concessionaria chegara a urn acordo em relaryao as obras finalizadas ou em curso
constantes no Plano de [nvestimentos para que o volume de investimentos por si previsto na sua
proposta se mantenha invariavel assim como a calendarizaryao prevista.

Chiusula 49."
Revisao do Plano de Invcstimentos
1. 0 Plano de Investimentos podera ser revisto, mediante a proposta fundamentada de qualquer
das Partes comunicada a outra com antecedencia minima de 9 (nove) meses.
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2. As Partes acordarao nos tennos da revisao do Plano de Investimentos no prazo maximo de 90
(noventa) dias a contar da comunicas:ao referida no numero anterior.
3. Sem prejuizo do disposto no numero 1 da presente c1ausu1a, bern como da revisao do Plano
de Investimentos, nos tennos do presente Contrato, a calendarizas:ao anual das Obras constante
do Plano de Investimentos podera ser revista por acordo das Partes em qualquer altura.
4. Sem prejuizo do estipulado nas Clausulas 9a e 12.a do presente Contrato, na ausencia de
acordo quanto as alteras:oes a introduzir no Plano de Investimentos na sequencia de proposta
fundamentada de qualquer das Partes, permanecera em vigor o Plano de Investimentos tal como
se encontrar a data do pedido de revisao.
5. A alteras:ao do Plano de Investimentos, nao pode implicar a descaracterizas:ao do objecto da
Concessao, nao podendo haver, para estes efeitos, uma varias:ao superior a 25% do valor das
Obras previstas no Plano de Investimentos inicial.

Chiusula 50.0
Inicio e tim de obras
1. A Concessiomiria comunicara previamente a Concedente, com uma antecedencia minima de
30 (trinta) dias, o inicio de cada uma das Obras.
1. A Concessionaria comunicara previamente a Concedente, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias ap6s a receps:ao provis6ria, a conclusao de cada uma das Obras.
Chiusula 51.0
Estudos e projectos
1. Os estudos previos ou programas-hase, desenvolvidos para as Obras, constam da Proposta,
pelo que, nao necessitam de ser submetidos a Concedente.

2. As nonnas a observar na elaboras:ao dos projectos, que nao sejam indicados no Cademo de
Encargos, nem constem de disposis:oes legais ou regulamentares em vigor, nem das condis:oes
gerais e especificas de execus:ao das Obras apresentadas pela Concessionaria na sua Proposta,
deverao ser as que melhor se coadunem com a tecnica de construs:ao das Obras abrangidas pela
Concessao.

CI:iusula 52.0
Apresenta~ao dos Projectos de Execu~ao
I. 0 Plano de Investimentos da Concessionaria sera faseadamente concretizado em Projectos de
Execus:ao, que deverao ser totalmente compativeis com os objectives e prioridades
estabelecidos naquele.
2. Ate 60 (sessenta) dias antes da data de inicio de execus:ao das Obras, a Concessionaria
apresentara os Projectos de Execus:ao relatives as obras previstas para os primeiros 2 (dois) anos
da Concessao.
3. Os Projectos de Execus:ao relatives as Obras previstas para os anos seguintes, serao
semestrais e deverao ser apresentados a Concedente ate 6 (seis) meses antes da data de inicio da
sua execus:ao.
4. Durante o prazo de 30 (trinta) dias ap6s a respectiva apresentas:ao, a Concedente podera
solicitar a Concessionaria quaisquer esclarecimentos sobre os Projectos de Execus:ao
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apresentados, bern como solicitar a correc~ao dos mesmos em caso de desconformidade com as
disposi~oes do Contrato ou da legisla~ao aplicavel.
5. Caso a Concedente solicite esclarecimentos e/ou a introdu~ao de correc~oes nos termos do
numero anterior, o prazo do inicio da execu~ao das Obras suspende-se pelo periodo necessaria a
presta~ao dos esclarecimentos e/ou a introdu~ao das correc~oes pela Concessionaria.
6. Decorrido o prazo referido do numero 4 da presente clausula sem que a Concedente tenha
solicitado esclarecimentos relatives aos Projectos de Execu~ao, podera a Concessiomiria iniciar
as obras em causa, devendo os projectos ser considerados tacitamente aprovados pela
Concedente.
7. A apresenta~ao pela Concessionaria dos Projectos de Execu<;ao sera efectuada atraves da
disponibiliza<;ao de c6pias dos mesmos a Concedente.

Chiusula 53n
Projectos de Execu~iio
1. Cada Projecto de Execuyao devera definir os processes de constru<;ao, a natureza dos
materiais e equipamentos a utilizar, descrevendo de forma detalhada e tao exaustiva quanta
passive! as diversas situa<;oes de trabalhos, materiais e equipamentos cuja utiliza<;ao se tome
passive! ou mais conveniente durante a realiza<;ao das Obras e todos os procedimentos e normas
a cumprir na execu<;ao das mesmas.
2. Cada Projecto de Execu<;ao devera canter, para alem das pe<;as escritas e desenhadas pr6prias
do estudo, os seguintes elementos:
a) Volume - sintese de apresenta~ao geral da Obra a realizar, com a designa<;ao, a
descri<;ao e a composi<;ao dos investimentos;
b) 0 respective Caderno de En cargos, caso se destine a ser executada por terceiros;
c) Justifica<;ao dos investimentos a realizar relativamente a si mesmos e a inser<;ao no
Plano de lnvestimentos;
d) Mapa de medi<;ao de trabalhos;
e) Or<;amentos;
f) Cronograma finance iro.

3. Os projectos de todas as Obras compreendidas no ambito da Concessao deverao sujeitar-se as
normas legais e regulamentares em vigor e ser submetidos as entidades para o efeito
competentes, devendo ficar no local da obra urn exemplar do projecto aprovado, em born estado
de conserva<;ao e ao dispor da entidade fiscalizadora, sendo da responsabilidade da
Concessionaria obter as necessarias aprova~oes au licenciamentos.
4. As altera<;oes ao Projectos de Execu<;ao devem ser previamente comunicadas pela
Concessionaria a Concedente, juntando o respectivo projecto de altera~ao, exceptuando-se
aquelas que, pelas suas caracteristicas, nao afectam a solu<;ao adoptada, devendo, no entanto, a
Concessionaria delas dar conhecimento a Concedente no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a
respectiva altera~ao.
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Clausula 54.n
Responsabilidade pelos Projectos de Execucrao
A Concessionaria e responsavel pelos Projectos de Execus;ao, bern como por todas e quaisquer
deficiencias inerentes a todos os projectos referidos nas clausulas anteriores, ainda que tais
projectos tenham sido elaborados por terceiros.

Clausula 55. a
Execucrao das Obras
1. A Concessionaria nao podeni dar infcio a execus;ao das Obras sem previamente ter
apresentado a Concedente os Projectos de Execus;ao, respectivos cadernos de encargos e normas
tecnicas de construs;ao, dando-lhe tambem conhecimento previa da data prevista para o seu
inicio, de acordo com os termos, modo e prazos estipulados nas clausulas anteriores.
2. Cabe a Concessionaria diligenciar e obter todas as licens:as e as autorizas:oes necessarias ao
desenvolvimento da actividade concessionada, incluindo a execus;ao das Obras a que se
encontra obrigada.
3. Todas as Obras serao realizadas com emprego de materiais de boa qualidade e a devida
perfeis:ao, segundo as regras da arte, em harmonia com as disposis;oes legais e regulamentares
em vigor e as caracterfsticas habituais em Obras do tipo das que constituem o objecto da
presente Concessao. Em especial, a Concessionaria devera respeitar:
a) A legislas:ao em vigor relativa a divulgas;ao e sinalizas:ao das obras, nomeadamente o
disposto no Decreta Regulamentar n. 0 22-A/98, de I de Outubro (com as alteras:oes
introduzidas pelo Decreta-Lei n.0 41/2002, de 20 de Agosto, e pelo Decreta-Lei n.0
13/2003, de 26 de Junho);
b) Regulamentos e posturas municipais em vigor a data da intervens;ao;
c) Os direitos dos utentes das vias publicas e da populas:ao em geral;
d) 0 Decreta-Lei n. 0 441/91, de 14 de Novembro (com as alteras:oes introduzidas pela Lei
n.0 II8/99, de II de Agosto, e pelo Decreta-Lei n. 0 133/99, de 21 de Abril), as
actualizas:oes e regimes que o substituam, respeitantes ao regime juridico do
enquadramento da Segurans:a, Higiene e Saude no Trabalho, o Decreta-Lei n.0 272/2003,
de 29 de. Outubro, que procede a revisao da regulamentas;ao das condis;oes de segurans:a e
de saude no trabalho em estaleiros temporarios ou m6veis, constante do Decreta-Lei n.0
155/95, de 1 de Julho, mantendo as prescris:oes minimas de segurans:a e saude no trabalho
estabelecidas pela Directiva n.0 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de Junho, bern como toda
a demais legislas;ao vigente relacionada com a Segurans;a, Higiene e Saude no Trabalho.

Chiusula 56.a
Fiscalizacrao dos Projectos e dos Trabalhos
1. A Concessionaria tera a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a boa execus:ao dos
projectos referentes as obras executadas, devendo impor a existencia de urn Livro de Obra no
respectivo estaleiro.
2. A Concessionaria nao podera, em caso algum, alegar deficiencias de conceps:ao ou de
construs;ao, bern como quaisquer atrasos ou falta de receps:ao das Obras acima referidas, para se
escusar ao cumprimento de qualquer das suas obrigas:oes contratuais.
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J. A Concedente podera acompanhar e fiscalizar todas as Obras rea!izadas pel a

Concessi~n8r~

tendo livre acesso ao respective estaleiro e Livro de Obra, podendo emitir pareceres e
recomendas:oes.

4. Em todos os contratos que celebre com terceiros para realizas:ao de Obras, a Concessiomiria
obriga-se a inserir uma clausula que permita a Concedente, ou a quem esta indicar, acompanhar
e fiscalizar a execus:ao de todas as Obras, nos termos referidos no numero anterior.
5. A Concessionaria tera, ainda a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a boa execus:ao
dos projectos particulares, nomeadamente de infra-estruturas de abastecimento de agua e de
drenagem de aguas residuais, de loteamentos e de edificios em geral, notificando de imediato o
responsavel pela construs:ao, sempre que detecte qualquer anomalia de construs:ao ou qualquer
omissao, que possa conduzir a futuros problemas ou dificuldades na Explorayao, solicitando a
sua correc91io e dando de seguida conhecimento a Concedente, por escrito, no prazo de 8 (oito)
dias. Serao sempre efectuadas as necessarias Vistorias finais.

CAPITULO X
RELA<;AO COM OS UTILIZADORES
Chiusula 57.0
Rcgulamento dos Servi-;os
1. 0 Regulamento dos Servi9os sera preparado pela Concessionaria no prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias e ap6s sujei9ao a aprova9ao da Concedente entrara em vigor no prazo de 210
(duzentos e dez) dias a contar da data da assinatura do Contrato, ap6s emissao de parecer
favoravel da ERSAR e aprova9ao final da Concedente, o qual, baseado nos termos do presente
Contrato, estabeleceni as obrigas:oes e os direitos da Concessionaria e dos Utilizadores.
2. 0 regulamento incluira os impressos de modelo de contrato a celebrar com os Utilizadores e
respeitara todos os direitos adquiridos por estes.
3. 0 regulamento sera divulgado a todos os interessados, mediante publicas:ao na II Serie do
Diario da Republica, afixa9ao em local visivel nos servi9os de atendimento da Concessionaria e
a sua disponibiliza91io no site da Internet da Concessionaria. Adicionalmente, a Concessionaria
devera fazer referencia a sua publicayao e aos respectivos meios de consulta nas facturas a
emitir no mes imediatamente seguinte ao da publicas:ao.
4. 0 regulamento deve incluir, pelo menos, os seguintes pontos:
a) Principios gerais do documento;
b) Regras de relacionamento entre a Concessiomiria e os Utilizadores, incluindo a
defini91i0 do processo de tramita9ao dos requerimentos, reclama96es e notifica96es;
c) Regras de utilizas:ao de ambos os servis:os, nomeadamente a definis:ao das condi96es
de aceitabilidade das aguas residuais industriais, metodos de controlo e verificas:oes da
Concessionaria e auto-controlo pelos Utilizadores;
d) Defini9ao das normas de presta91io dos Servis:os, nomeadamente quanta
nfveis de servis:o;

a qualidade e

e) Preparas:ao do processo de liga9ao e documentos contratuais;
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f) Definic;:ao do modo de aplicac;:ao das diversas tarifas;
g) Normas e competencias para aplicac;:ao de sanc;:oes, graduac;:ao e montantes;
h) Regulamentac;:ao dos dispositivos de medic;:ao e normas de leitura e medic;:ao de
consumos.

Chiusula 58.u
Altera~;ao do regulamento
1. 0 Regulamento dos Servic;:os podeni ser alterado mediante solicitac;:ao de qualquer uma das
Partes, devidamente fundamentada, sempre que estas o entendam conveniente.
2. A alterac;:ao das disposic;:oes do Regulamento dos Servic;:os sera feita por acordo entre as
Partes, ap6s obtenc;:ao de parecer da ERSAR.

Chiusula 59."
Contratos de Fornecimento
I. 0 pedido de fomecimento de agua e de recolha de aguas residuais e da iniciativa do
Utilizador, obrigando-se a Concessionaria a fomecer a cada urn dos Utilizadores a agua
necessaria ao seu consumo, com ressalva das s ituac;:oes de Forc;:a Maior ou de razoes tecnicas
julgadas atendiveis pela Concedente.
2. A prestac;:ao de servic;:os de abastecimento de agua e de recolha de aguas residuais e objecto de
Contrato de Fom ecimento celebrado entre a Concessionaria e os Utilizadores, que pode ser
(mica e englobar ambos os servic;:os prestados.
3. Os contratos sao elaborados e impressos em modelo proprio da Concessiomiria, previamente
aprovados pela Concedente e instruidos em conformidade com as disposic;:oes legais em vigor,
no que respeita nomeadamente aos direitos dos utilizadores e a protecc;:ao do consumidor e a
inscric;:ao, nos contratos, de clausulas contratuais gerais.
4. A minuta dos Contratos de Fomecimento ate aprovac;:ao do Regulamento de Servic;:o sera
apreciada pela ERSAR e aprovada pelo Concedente em conformidade com o presente Contrato.
5. A Concessionaria obriga-se a celebrar com todos os novas Utilizadores contratos de
fomecimento de agua e de utilizac;:ao do sistema de drenagem de aguas residuais e a procurar
substituir OS Contratos de Fomecimento de agua celebrados pelos Servic;:os de Agua da
Concedente.
6. 0 Contrato de Fomecimento de agua ou de drenagem de aguas residuais podera ser celebrado
com proprietarios, usufrutuarios, locatarios, arrendatarios ou outros qualquer individuo ou
entidade que disponha de titulo va lido que legitime 0 uso e fruic;:ao do local de ligac;:ao.
7. As Partes acordam que a posic;:ao contratual da Concedente nos Contratos de Fomecimento
actualmente em vigor e transmitida para a Concessionaria, com efeitos na data de inicio do
periodo de funcionamento.
8. A Concessionaria obriga-se a procurar substituir o clausulado dos actuais Contratos de
Fomecimento celebrados pela Concedente pelo que consta do Regulamento dos Servic;:os. Caso
qualquer Utilizador contactado pela Concessiomiria nao aceite a substituic;:ao atras referida, a
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I

Concessiomiria transmitini aos Utilizadores existentes as novas condi<yoes de presta<yao
servis;o.
9. A celebra<yao de urn Contrato de Fornecimento de agua implica, automaticamente, a liga<yao
ao sistema de drenagem de aguas residuais, se tecnicamente passive!.
I 0. As condir;oes de garantias, caur;oes e tarifas devidas, constarao do Regulamento dos
Servir;os e cumprirao o que se especifica no Contrato de Concessao, no Caderno de Encargos e
na Proposta adjudicada.
11. No clausulado dos contratos de fornecimento, sera incluida informar;ao minima sabre os
principais direitos e obriga<;5es dos Utilizadores, pelo menos, quanta a medir;ao, facturar;ao,
cobranr;a, condir;oes de suspensao do servir;o (prazos de aviso previa), estrutura do tarifario,
denuncia do contrato, reclama<;5es e resolus;ao de conflitos.

Cbiusula 60."
Atendimento ao publico
1. A Concessiomiria tera aberto ao publico os postos de atendimento necessaries, tendo em
conta as necessidades da popular;ao a servir no perimetro territorial dos Servir;os
concessionados.
2. 0 horario de funcionamento dos postos de atendimento ao publico coincidira, pelo menos,
com o horario de funcionamento das reparti<yoes publicas, podendo ser utilizados pelos
Utilizadores para celebrarem contratos de prestas;ao dos servis;os de fornecimento de agua e
recolha de aguas residuais, apresentar reclamas:oes e efectuar pagamentos.
3. A Concessiomiria estabeleceni urn site na Internet e teni urn contacto de e-mail, constituindo
esta uma das modalidades de contacto e de atendimento dos Utilizadores.

Chiusula 61."
Emergencias
1. A Concessionaria tera a funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do ano, urn
servi<;o de "Piquete" de alerta e emergencia, facilmente contactavel pelo Utilizador, destinado a
dar resposta rapida e eficaz a problemas que eventualmente surjam e sejam denunciados pelos
Utilizadores afectados.
2. A existencia e funcionamento deste servi<;o de "Piquete" e da inteira responsabilidade da
Concessionaria, nao podendo os seus custos ser debitados ao Utilizador pelo recurso que deles
far;a, salvo em caso de comprovado uso abusivo ou extempon'ineo.

Chiusula 62."
Estabelecimento de liga-;oes
I. A ligas:ao aos Sistemas e obrigat6ria para os Utilizadores, podendo a Concedente deliberar no
sentido da dispensa desta obrigar;ao quando raz5es ponderosas de interesse publico o
justifiquem.
2. De acordo com as condir;oes consignadas no presente Contrato, a Concessionaria obriga-se a
aceitar como Utilizador qualquer individuo ou entidade que o solicite, desde que o local de
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ligas:ao se encontre a uma distancia maxima de 20 (vinte) metros de qualquer percurso de
canalizas:oes de agua de abastecimento ou de aguas residuais e se verifique a existencia de
viabilidade tecnica e econ6mica.
3. A Concessionaria s6 podera, porem, celebrar contratos e estabelecer liga96es ap6s exibis:ao,
pelo Utilizador, da respectiva licen9a de constru9ao ou documento que a substitua.
4. As situas:oes excepcionais nao previstas nos numeros anteriores carecem de autoriza9ao da
Concedente.

Chiusula 63.0
Amplia-;oes da rede publica
Caso nao exista a possibilidade de Jiga9ao nas condis:oes indicadas no numero 2 da clausula
anterior, o proprietario ou usufrutuario, podera requerer amplia9ao da rede publica, a suas
expensas, de acordo com o Regulamento dos Servis:os referido na Chiusula 57.3 do presente
Contrato, em distancia inferior a 400 (quatrocentos) metros relativamente ao perfmetro urbano
regulamentado pelo Plano Director Municipal do Cartaxo em vigor.

Chiusula 64."
Factura-;ao e cobran-;a
l. Todos OS servis:os prestados pela Concessionaria aos Utilizadores serao facturados por aquela
a estes com base no tarifario em vigore de acordo com a legislas:ao aplicavel, designadamente o
disposto na Lei n.0 23/96, de 26 de Julho, alterada e republicada pela Lei n. 0 12/2008, de 26 de
Fevereiro.
2. Nas facturas por si emitidas, a Concessionaria fara a descriminas:ao dos Servis:os prestados,
das correspondentes tarifas e taxas e volumes de agua abastecida e de aguas residuais drenadas
que dao origem as verbas debitadas, aos encargos de disponibilidade e de utiliza9ao, assim
como identificara sempre o IVA.
3. A facturas:ao sera emitida, pelo menos, com a periodicidade definida pela Jegislas:ao
aplicavel, nomeadamente o disposto no artigo 9° da Lei n.0 23/96, de 26 de Julho, alterada pela
Lei n.0 12/2008, de 26 de Fevereiro, devendo o sistema de Jeitura, facturas:ao e cobrans:a, evoluir
gradualmente no sentido da optimizas:ao de recursos e da comodidade dos Utilizadores.
4. No caso de entrada em vigor de novas obrigas:oes especificas da actividade da industria da
agua, cujos custos sejam debitados ao Utilizador, estes serao apresentados em separado de
forma a serem claramente identificados por aqueles.
5. 0 atraso no pagamento das facturas para alem do prazo de 10 (dez) dias ap6s a data de
recep9ao pelo utilizador da factura, implicani o envio, por parte da Concessionaria, de urn 2°
(segundo) aviso da cobran9a e conferira, automaticamente a Concessiomiria o direito a cobran9a
de juros de mora.
6. 0 atraso no pagamento das facturas para alem do prazo de 10 ( dez) dias ap6s a data de
recep9ao pelo utilizador do 2° (segundo) aviso, advertindo que o nao pagamento nesse prazo
acarretara a suspensao do fornecimento de agua, e que a retoma do mesmo ficara dependente do
pagamento de taxa respectiva, conferira a Concessionaria, automaticamente, se o Utilizador nao
puder apresentar justificas:ao aceitavel, o direito de proceder a suspensao do fornecimento de
agua, sem prejuizo do recurso aos meios legais para a cobrans:a da respectiva divida. A
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reabertura da Jiga~ao sera efectuada ap6s pagamento de todos os custos em
Concessionaria.
7. A Concessionaria tera tambem a faculdade prevista no numero anterior no caso de !he nao ser
possibilitado o acesso ao contador por razao imputavel ao Utilizador.

CAPITULO XI
FINANCIAMENTO DA CONCESSAO
Chiusula 65.0
Meios de financiamento

I. 0 financiamento da Concessao e da responsabilidade da Concessionaria.
2. A Concessionaria nao assumira a quota-parte das Obras constantes do Plano de Investimentos
previstas com co-financiamento comunitario constantes do ANEXO V.
3. A concedente sera responsavel pela parte co-financiada, no valor de 40 % do Plano de
lnvestimento constante do Anexo V, caso o correspondente co-financiamento nao seja obtido
previamente ao inicio das respectivas obras.
4. Nas circunstancias referidas no numero anterior, a Concessionaria podera assumir a quotaparte da responsabilidade da Concedente, nos termos e condi~oes a acordar com esta, podendo,
·
designadamente, ser adoptadas as seguintes solu~oes:
a) Reembolso pela Concedente a Concessionaria dos respectivos custos ao Iongo do tempo
em que os mesmos sejam dispendidos por esta;
b) Por compensa~ao com valores a pagar a Concedente nos termos da clausula 74°;
c)

Compensa~ao por obras executadas a executar directamente pela Concedente nas infraestruturas afectas a Concessao;

d)

Altera~ao

e)

Conjuga~ao

do tarifario vigente;
de quaisquer das

solu~oes

das alineas a) e b) deste numero.

5. A Concessionaria nao esta obrigada a proceder as obras constantes do Plano de lnvestimentos
(Anexo V) enquanto nao estiver assegurado o respective co-financiamento, a assump~ao da
responsabilidade da Concedente em caso de nao obten~ao do co-financiamento ou celebrado
acordo com a Concessionaria nos termos do numero precedente.
6. Caso nao venha a ser executada a totalidade das obras constantes do Plano de Investimentos
(Anexo V), por motivo imputavel a Concedente, esta obriga-se a promover a reposi~ao do
equilibria econ6mico-financeiro do contrato nos termos do previsto na clausula 90a.
7.Se vierem a ter sucesso outras inten~oes de candidatura a financiamento comunitario de Obras
que constam do Plano de Investimentos, ou outras, a Concessionaria obrigar-se-a a transferir o
beneficia obtido para a Concessao, ap6s acordo com a Concedente, podendo este beneficia
corresponder, designadamente, a:
a) Outras obras que se justifiquem no ambito da Concessao;
b) Alterac;ao do tarifario vigente;
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c) Conjuga<;ao de quaisquer das solu<;Cies das alineas a) e b) deste numero.
8. Caso venham a ser definidos beneficios fiscais aplicaveis as autarquias susceptfveis de serem
transferidos para a Concessionaria, os mesmos serao analisados caso a caso pelas Partes, no
sentido de, existindo acordo entre si, fazer usufruir de tais beneficios, quer a Concessiomiria
quer os Utilizadores.
9. A EPAL comparticipara as infra-estruturas que irao ligar o sistema de abastecimenti do
municipio ao sistema adutor da EPAL ate 15% do investimento maximo de 2,7 mi1h5es de
euros sendo os restantes va1ores deste investimento distribuidos pela comparticipa<;ao do Fundo
de Coesao e investimentos da Concessionaria.
10. Quaisquer fundos respeitantes a co-financiamento comunitario das Obras deverao ser
entregues pela Concedente a Concessionaria no prazo de 30 (trinta) dias.
I I. Quaisquer comparticipa<;Cies camararias as Obras ou ao investimento nos Servi<;os serlio
pagos pela Concedente a Concessionaria no prazo de 30 (trinta) dias a contar da recep<;iio da
respectiva factura pela Concedente.

Chiusula 66.
Tarifas a cobrar pela Concessionaria
0

1. A Concessionaria tern o direito a fixar, liquidar e cobrar, relativamente a cada urn dos
Servi<;os, as seguintes tarifas, sem prejufzo de altera<;oes do presente regime decorrentes de
altera<;Cies Jegislativas:
a) Pelo servi<;o de Distribui<;ao de Agua:
a.l) Tarifa de disponibilidade;
a.2) Tarifa volumetrica (venda de agua);
a.3) Tarifas por outros servi<;os;
a.4.) Tarifa de constru<;ao de ramais domiciliarios.
b) Pelo Servi<;o de Saneamento:
b.l) Tarifa fixa de Saneamento (disponibilidade do Servi<;o);
b.2.) Tarifa volumetrica (saneamento);
b.3.) Tarifa por outros servic;os;
b.4.) Tarifa de construc;ao de ramais domiciliarios.
2. A fixac;iio das tarifas a cobrar pela Concessionaria sera aprovada pela Concedente e respeitara
os principios consagrados na legislac;ao aplicavel.
3. A Concessionaria niio podera cobrar quaisquer taxas ou tarifas diferentes das referidas no
numero 1 e na clausula 70", nem aplica-las de forma diferente da estabelecida no presente
Contrato, nem onerar por qualquer titulo ou forma o prec;o do Servic;o respective, sem prejufzo
do disposto na Clausula 64." do presente Contrato.
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4. A Concedente podeni determinar que a Concessiomi.ria proceda par sua conta a cobranc;a de
outras taxas ou tarifas referentes a servic;os prestados pela Camara a Utilizadores da
Concessionaria, como e o caso da actual tarifa de reslduos s6lidos urbanos, sem quaisquer
encargos para a Concedente.

Chiusula 67.0
Tarifas Volumetricas
1. A tarifa volumetrica constitui a parte do prec;o do servic;o de abastecimento de agua ou das
aguas residuais, calculada em func;ao do volume de agua consumido (euros por metro cubico).
2. As tarifas volumetricas dividem-se segundo a natureza dos Utilizadores e o tipo de escalao de
consume a que se aplicam, tomando os valores constantes do ANEXO VI ao presente Contrato,
liquidos de IVA, que vigorarao ate as alterac;oes previstas no presente contrato, nomeadamente
as previstas no Anexo VII.
3. A Concessionaria fica obrigada a ceder gratuitamente a Concedente ate 100.000 (cern mil)
metros cubicos de agua par ano.

Chiusula 68.0
Tarifa de disponibilidade
1. A tarifa de disponibilidade do servic;o de fornecimento de agua destina-se a cobrir os custos
de construc;ao e conservac;ao dos sistemas publicos de abastecimento de agua, incluindo a
manutenc;ao dos ramais domicilici.rios e. dos dispositivos de medic;ao.
2. A tarifa de disponibilidade do servic;o de fornecimento de agua sera aplicada em func;ao dos
diversos calibres dos dispositivos de medic;ao instalados, tornando os valores constantes do
ANEXO VI ao presente Contrato, liquidos de IVA, os quais vigorarao ate as alterac;oes
previstas no presente contrato, nomeadamente as previstas no Anexo VII.

Chiusula 69.0
Tarifas de saneamento de aguas residuais
I. As tarifas de utilizac;ao respeitam os encargos relatives a conduc;ao, tratamento e destine final
das aguas residuais produzidas e incluem uma parcela fixa e variavel.
2. A tarifa de utilizac;ao fixa (de disponibilidade) de saneamento destina-se a cobrir os custos de
constrm;ao, conservac;ao e manutenc;ao da rede publica de drenagem de aguas residuais e dos
ramais domicilici.rios de Aguas Residuais que permitem disponibilizar os Servic;os aos
Utilizadores.
3. A parcela variavel da tarifa de utilizac;ao sera determinada com base nos consumes de agua,
havidos ou estimados, dos Utilizadores, ou, atraves da leitura dos medidores de caudal de aguas
residuais, sempre que estes se encontrem instalados.
4 . A Concedente s6 pagara a parcela variavel do saneamento de aguas residuais a partir do
limite do consume de agua estabelecido no numero 3 da Clausula 67.a.
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5. Os montantes das tarifas de saneamento encontram-se definidos no ANEXO VI ao presente
Contrato e vigorarao ate as alterayoes previstas no presente contrato, nomeadamente as previstas
no Anexo VII.

Chiusula 70.u
Tarifas por outros servi(,:os
1. Em complemento ao tarifario essencial, referido nas clausulas anteriores, serao estipulados os
valores que a Concessionaria podera cobrar, aos Utilizadores, par presta9ao de outros servi9os
ou trabalhos, incluindo aqueles relativos a tarifa de liga9ao ao servi9o de agua e ao servi9o de
saneamento de aguas residuais.
2. A tarifa de ligayao destina-se a cobrir os custos do procedimento de liga9ao a rede publica,
que permite ter disponivel o servi9o a todos os Utilizadores.
3. Quando o Utilizador solicitar a presta9a0 do servi9o respective, a Concessiomiria pode cobrar
o seu custo, que corresponde a urn pre9o fixo e unico par cada Servi9o prestado, aplicando-se
ate a revisao prevista no ANEXO VII ao presente Contrato, os valores constantes no ANEXO
VI do mesmo, os quais sao liquidos de IV A.

Clausula 71.u
Constru'Yiio dos Ramais domicilhirios de agua e saneamento de aguas residuais
1. As tarifas de constru9ao de ramal destinam-se a cobrir os custos de construr;ao dos ramais
domiciliarios de abastecimento de agua e de saneamento de aguas residuais no primeiro
estabelecimento.
2. A Concessiomiria nao podera cobrar esta tarifa sempre que a construyao do ramal respective
tenha sido assumida par terceiros na sequencia de obras de urbanizar;ao e no caso de obras
executadas pela Concedente, em data posterior a da celebrar;ao do Contrato, a nao ser que o
direito a cobran9a esteja consignado no respective auto de recepr;ao.
3. As tarifas de constru9ao dos ramais para o abastecimento de agua e para o saneamento de
aguas residuais, estabelecidas em fun9ao do diametro e do comprimento do ramal, liquidas de
IVA e a vigorar ate a revisao previstas no ANEXO VII ao presente Contrato, sao as constantes
do ANEXO VI do mesmo.

Chiusula 72.u
Utilizadores e consumos e tarifas de excep(,:ao
I. A Concessionaria nao podera cobrar os consumos de agua destinados a combate a incendios,
em situa9ao de socorro, que deverao ser par ela considerados como perdas.
2. Os consumos de agua destinados a fontanarios, a tomas de agua para limpeza urbana e a rega
de espar;os publicos da Concedente nao estao sujeitos as tarifas fixas e variaveis de saneamento
de aguas residuais.
3. A identificar;ao dos dispositivos de medi9ao referentes aos consumos referidos no numero
anterior encontra-se em ANEXO Xl1 ao presente Contrato. A Concedente obriga-se a manter
actualizado o cadastro daqueles dispositivos de medi9ao durante todo o periodo de Concessao.
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4. Sem prejuizo da Chiusula 39." do presente Contrato, no caso de Utilizadores industriais cujas
aguas residuais nao respeitem as cargas poluidoras legais e regulamentares, sera definido no
Regulamento de Servi90 a forma de penalizar as referidas descargas, devendo em todo o caso,
serem cobertos os sobrecustos que tais descargas acarretem para a Concessionaria. Enquanto
nao ocorrer a sua aprovayao a penalizayao sera definida por acordo entre a Concedente e a
Concessionaria.
5. Aos Utilizadores que possuem furos artesianos ou outros sistemas de abastecimento de agua,
devera assegurar-se a liquida9ao da tarifa de disponibilidade (agua e saneamento) e da tarifa
volumetrica de saneamento de aguas residuais englobando os caudais drenados mesmo que nao
fornecidos pela Concessionaria, sempre que existe servi9o publico de agua efectivamente
disponivel nos termos previstos no Regulamento de Servir;:o tendo em conta a estimativa
efectuada em fun9iio do consumo media dos utilizadores com caracteristicas similares no
ambito do territ6rio municipal, verificado no ano anterior.

Chiusula 73.0
Revisao e altera~ao do tarifario
I. 0 tarifario sera revisto anualmente por aplicar;:ao das formulas de revtsao definidas no
ANEXO Vll ao presente Contrato, respeitando a legislayiio em vigor e poden1 ser alterado nos
termos previstos no presente contrato.
2. As formulas de revisao da tarifa descritas no ANEXO VII ao presente Contrato, poderao ser
revistas e alteradas durante a vigencia do Contrato, com o objectivo de os readaptar a estrutura
de custos, nos termos e condiy5es neles previstos, se ou quando alguma das seguintes
circunstancias se verificar:
a) Ao fim de 5 (cinco) anos de vigencia do Contrato;
b) Seem algum dos indices constantes das formulas de revisao de preyos se verificar uma
varia9iio superior a 20% (vinte por cento) sabre o valor tornado no inicio do Contrato;
c) Se algum dos indices constantes da formula de revisao de pre9os deixar de ser
publicado.
3. A solicita<(iio para alterayao da formula de revisao do tarifario podera ser apresentada por
qualquer das partes no Contrato, nao podendo o processo de negociayiio dai decorrente implicar
qualquer suspensao das obrigar;:oes contratuais em vigor.
4. Qualquer alterayiio ordinaria ou extraordinaria do tarifario, nao podera ser implementada sem
a previa autorizar;:ao da Concedente, sem prejuizo da obrigar;:ao que dai possa advir para esta de
repor o equilibria econ6mico-financeiro do Contrato.
5. 0 tarifario sera objecto de alterayiio na sequencia de altera96es legislativas que determinem a
repercussiio de novas custos no Utilizador.
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CAPITULO XII
RETRIBUIC:AO DA CONCESSAO
Chiusula 74."
Montantes e pagamento
1. A retribuis:ao anual a pagar pe1a Concessiomiria a Concedente e devida a titulo de renda pela
utilizas:ao das Infra-estruturas e Equipamentos integrados na Concessao, constituindo ainda a
contrapartida pela cedencia da Exp1oras:ao do servis:o publico.
2. A retribuiyao a pagar pela Concessionaria a Concedente sera de 23.000.000 € {vinte e tres
milhoes de euros) e devera obedecer a seguinte distribuis:ao:
Ano 1:
Ano2:
Ano 3:
Ano4:
Ano 5 ate ano 33:
Ano 34:

6.900.000 € (seis milhoes e novecentos mil euros)
1.610.000 € (urn milhao, seiscentos e dez mil euros)
690.000 € (seiscentos e noventa mil euros)
690.000 € (seiscentos e noventa mil euros)
460.000 € (quatrocentos e sessenta mil euros)
230.000 € (duzentos e trinta mil euros)

3. Os montantes de retribuis:ao referidos no numero anterior serao actualizados anua1mente, com
base no indice de revisao de preyos previsto no ANEXO VII ao presente Contrato verificado
durante o ano anterior, com referencia a 1 de Janeiro.
4. A primeira actualizayao a efectuar no inicio do primeiro ano civil ap6s o inicio do Contrato
tera como referencia inicial o indice do mes de Janeiro anterior aque1e em que ocorreu o acto
publico do concurso.
5. 0 pagamento da primeira anuidade sera efectuado no acto de assinatura do presente Contrato.
6. A partir do primeiro aniversario do Contrato, os pagamentos serao efectuados semestralmente
em duas prestas:oes iguais, que serao devidas em 15 de Mars:o e 15 de Setembro do ana a que
disser respeito.
7. 0 pagamento da retribuiyao devera ser efectuado pela Concessionaria nos Serviyos de
Tesouraria da Concedente.

Chiusula 75."
Faltas de pagamento
Na falta de pagamento das quantias referidas na clausula anterior, nas datas estipuladas para o
efeito, serao devidos, alem das anuidades em falta, juros de mora sabre a quantia em divida, a
taxa de referencia da Associayao Portuguesa de Bancos (APB- noventa dias) a data em que era
devido o pagamento nao efectuado.

CAPITULO XIII
TRANSMISSAO DE DIREITOS E OBRIGAc;OES
Chiusula 76."
existentes

Obriga~oes

Todas as obrigas:oes da Concedente referentes a explorayao dos sistemas, constantes do
ANEXO IX ao presente Contrato, e sem prejuizo da clausula seguinte, serao transmitidas para a
Concessionaria e por ela pontualmente cumpridas, nos termos constantes do referido anexo.
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Chiusula 77.0
Contrato de Fornccimcnto de agua
0 fornecimento de agua a Concessiomiria sera efectuado pel a EP AL, nos termos do contrato
que constitui o ANEXO VIII ao presente Contrato.

Clausula 78.0
Can ~toes
I. As cau96es prestadas a Concedente, por fornecedores e empreiteiros, serao transferidas para a
Concessiomiria, a qual assumini os direitos e obriga96es da Concedente relativamente as
referidas cau96es.
2. A lista de cau96es a transferir do Concedente para o Concessiomirio sera definida ate ao
termo do Periodo de Transiyao.

Chiusula 79.0
Recebimentos e pagamentos
1. Todos os recebimentos e pagamentos correspondentes a fornecimentos e aqmsiyoes
realizados anteriormente a data de inicio de Periodo de Funcionamento deverao ser remetidos
pela Concessiomiria a Concedente em encontro de contas trimestral.
2. A Concessiomiria desenvolvera todas as ac96es e tamara todas as medidas de boa gestae para
promover a boa cobranya da facturayao relativa aos fornecimentos referidos no numero anterior,
assumindo igualmente todos os encargos que dai advenham.
3. 12 (doze) meses ap6s a data de inicio do Periodo de Funcionamento, termina a obrigayao de
transferencia referida no numero l desta clausula, devolvendo a Concessiomiria a Concedente
todos OS documentos de cobranya referentes a facturayaO mencionada no numero 2.

CAPITULO XIV
CONTRATO COM TERCEffiOS
Chiusula 80.0
Inoponi bilidade
A Concessiomiria nao podeni opor a Concedente quaisquer excep96es ou meios de defesa que
resultem das rela96es contratuais por si estabelecidas com terceiros.

Clausula 81.0
Subcontrata~tao

I. Para o desenvolvimento das actividades referidas na Clausula 9.3 ao presente Contrato, a
Concessionaria podera subcontratar ou recorrer a tarefeiros, sem que tal facto origine qualquer
diminuic;:ao da responsabilidade da Concessiomiria pelo cumprimento das suas obrigay6es.
2. A subcontrata9iio ou o recurso a tarefeiros nao dispensam o recurso as regras de contratayiio
publica aplicaveis ao caso concreto.
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3. Incumbe a Concessionaria promover e desenvolver a correcta Exploras:ao dos Servis:os, sendo
sua a responsabilidade por quaisquer deficiencias que ali se venham a verificar mesmo que
recorra a subcontratados ou a tarefeiros.

Clausula 82."
Substitui~ao ordenada pela Concedente

I . A Concedente podeni ordenar a substituis:ao de qualquer uma das empresas subcontratadas ou
tarefeiros referidos nas chiusulas anteriores, ainda que por si previamente aceites, nos casos de
incompetencia ou negligencia no exercicio das suas funs:oes ou comportamentos graves, depois
de, sobre tal intens:ao, ouvir no prazo de I 0 (dez) dias a Concessiomiria.
2. Nenhuma responsabilidade advira para a Concedente em resultado do uso da faculdade
concedida nos termos do numero anterior.

Clausula 83. 0
Inser~ao obrigatoria de clausulas contratuais

I. Todos os contratos de execus:ao continuada celebrados pela Concessionaria e referentes ao
objecto da Concessao, com exceps:ao do Contratos de Financiamento deverao incluir uma
clausula reservando expressamente a Concedente a faculdade de se substituir a Concessionaria,
no caso de rescisao, resgate ou outro meio de extins:ao do Contrato.
2. A Concessionaria obriga-se a inserir as seguintes clausulas no Contrato de Construs:ao e no
Contrato de Assistencia Tecnica:
a) Clausula que reserve expressamente a Concedente a faculdade de se substituir a
Concessionaria, por cessao da posis:ao contratual ou outro meio legalmente admissivel,
em caso de sequestra, bern como nos casos de rescisao, resgate ou qualquer outro modo
de extins:ao do Contrato;
b) Clausula que confira a Concessionaria o dire ito de rescindir o Contrato de Construs:ao
e o Contrato de Assistencia Tecnica com base na substituis:ao ordenada pela Concedente
nos termos da Clausula 82.3 do presente Contrato;
c) Clausula que faculte a Concedente, ou quem esta designar, o acesso as zonas de Obras
e estaleiros e a consulta do Livro de Obras, de modo a permitir a Concedente o
desenvolvimento da fiscalizas:ao referida na clausula seguinte.

CAPITULO XV
FISCALIZACAO
Clausula 84."
Disposi~oes gerais

I. A Concessionaria ficara sujeita as acs:oes de fiscalizas:ao previstas neste Contrato.
2. As acs:oes de fiscalizas:ao serao exercidas pela Concedente ou por qualquer entidade
devidamente credenciada por esta.
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fiscaliza~o.

1~

3. No ambito dos seus poderes de
a Concedente poderli emitir pareceres,
recomendat;:5es, instrut;:5es e directivas que a Concessiomiria devent observar e respeitar.
\
4. A Concessiomiria clara a Concedente todas as facilidades necessarias ao exercicio da act;:ao
fiscalizadora e fornecera todos os elementos que sejam solicitados segundo urn criteria de
razoabilidade, designadamente a Concessionaria devera:
a) Fornecer a Concedente, sempre que esta o solicite, todos os documentos e quaisquer
outros elementos relativos as principais caracteristicas e condit;:5es de funcionamento de
todos OS Equipamentos, lnfra-estruturas e lnstalaryoes afectas a ExplorayaO dos Sistemas
concessionados;
b) Fornecer a Concedente, semestralmente, c6pia dos relat6rios do controlo analitico
efectuado as aguas para consumo e aos efluentes descarregados;
c) Permitir a Concedente o acesso a todos os locais de trabalho, zona de obras, estaleiros
e Livro de Obras, em consomincia com o director de obra;
e) Incluir nos contratos de empreitada que celebre com terceiros, uma clausula que
permita o acesso da Concedente as zonas de Obras, estaleiros e Livro de Obras;
f) Prestar a Concedente todos os esclarecimentos e informaryoes que esta solicitar;

g) Facultar a Concedente todos os livros, registos, documentos e quaisquer outros
elementos, incluindo dados estatisticos, relativos ao objecto da Concessao;
h) Prestar a Concedente todos os esclarecimentos quanta aos trabalhos ou serviryos
subcontratados e a idoneidade tecnica dos respectivos executantes;
i) Estabelecer uma base de dados digital, com ligayao a a Concedente, que lhe permita
desencadear todas as acryoes de fiscalizaryao, de actualizaryao do cadastro, de
conhecimento de ocorrencias relevantes na exploraryao, de cumprimento do Plano de
Investimentos, ou outras consideradas relevantes.

Chiusula 85.0
Relatorios

1. A Concessionaria apresentara semestralmente a Concedente, urn re1at6rio sobre a actividade
desenvolvida nos 6 (seis) meses anteriores, quer no que se refere a execuryao do Plano de
Investimentos, quer no que se refere a Exploraryao dos Sistemas concessionados.
2. Os relat6rios referidos no numero anterior serao apresentados no prazo maximo de tres meses
ap6s a conclusao dos semestres, iniciando-se estes no dia 1 de Janeiro e no dia 1 de Julho de
cada ano.
2. A Concessionaria e ainda obrigada a entregar, anualmente, a ERSAR e a Concedente, ate ao
dia 31 de Mart;:o de cada ano, 1 (urn) relat6rio de contas e dos balancetes analiticos antes e ap6s
apuramentos de resultados, assim como, relat6rio de autonomizaryao de toda a informat;:ao por
cada uma das actividades, nos termos da legislat;:ao em vigor.
3 .. A informaryao constante dos relat6rios a apresentar pela Concessionaria e a estabelecida no
ANEXO XVUI ao presente Contrato.
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Chiusula 86.u
Actividadc social
1. A Concessiomiria facultani a Concedente os elementos que permitem avaliar a sua
performance, em termos de qualidade do servir;:o prestado e da garantia da sua continuidade.
2. A Concessionaria facultara a Concedente livre acesso a todos os livros de aetas, listas de
presenr;:a, livro de registo de acr;:oes, diario, razao, balanr;:o e inventarios, balancetes e quaisquer
outros elementos ou documentos contabilisticos.
3. A Concessionaria facultara, quando solicitado, a Concedente as certidoes actualizadas da
Conservat6ria do Registo Comercial, bern como c6pia das aetas de todas as reunioes do
conselho de administrar;:ao e das assembleias-gerais.
4. A Concedente, sempre que o entenda, podera solicitar a Concessionaria a realizar;:ao de
reunioes com os membros do seu conselho de administrac;:ao.
5. Caso a Concessionaria institua urn conselho fiscal, esta encontra-se obrigada a permitir que
urn representante da Concedente assista as reunioes daquele conselho sempre que a Concedente
o solicite.

Clausula 87.u
Act;oes de fiscalizat;ao cspecificas
1. A Concedente podera, sempre que o entender, verificar a veracidade e a autenticidade das
informar;:oes e elementos fomecidos pela Concessionaria, podendo exigir desta a apresentar;:ao
de qualquer documento ou a realizar;:ao de qualquer diligencia que, para tanto, seja necessaria,
segundo urn criteria de razoabilidade.
2. A Concedente podera, na presenr;:a de representantes da Concessionaria, realizar quaisquer
ensaios, vistorias ou exames que permitam averiguar a veracidade das informar;:oes e elementos
fomecidos, avaliar as condir;:oes de funcionamento e as caracteristicas dos Equipamentos, lnfraestruturas, Instalar;:oes e de quaisquer outros bens integrados nos Sistemas concessionados.
3. A Concedente pod era, ainda, na presenr;:a de representantes da Concessionaria, realizar
quaisquer ensaios, vistorias, exames ou outras acr;:oes de controlo e fiscalizar;:ao relativas a
qualidade da agua distribuida e das aguas residuais rejeitadas
4. A Concedente podera exercer quaisquer acr;:oes especificas de fiscalizar;:ao no cumprimento
das disposir;:oes Jegais e nos termos deste Contrato.
5. Os encargos com os ensaios, Vistorias, exames ou quaisquer outras acr;:oes de controlo ou
fiscalizar;:ao correm por conta da Concedente.
6. A Concessionaria ficara sujeita ao poder de fiscalizar;:ao e acompanhamento da concessao
pela ERSAR, nos termos da legislar;:ao em vigor.

Chiusula 88°
Determinat;oes
1. As instrur;:oes, pareceres, recomendar;:oes, directivas e, em geral todas as determinac;:oes da
Concedente que venham a ser emitidas por escrito no ambito dos seus poderes de fiscalizar;:ao,
serao imediatamente aplicaveis, sem prejuizo do numero seguinte.
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2. Ac oncesswnana po era opor-se as etermma9oes re.en as no numero antenor, sempre que
considere que tais determina96es poderao afectar a qualidade da conceptrao au da execu9ao das
Obras, o funcionamento ou operacionalidade dos Sistemas e dos Servitros, ou o cumprimento
pontual e integral das obriga96es da Concessionaria decorrentes dos contratos celebrados no
ambito e para OS efeitos da Concessao.
3. Para o efeito estipulado no numero anterior, a Concessiomiria comunicara a Concedente, no
prazo de 15 (quinze) dias, o seu entendimento relativamente as determina96es emanadas desta,
expondo os motivos pelos quais considera serem as determina96es prejudiciais a boa
prossecutrao do objecto da Concessao.

4. Caso a Concedente, ap6s ter recebido a comunicatrao referida no numero anterior, reitere as
suas determina96es, a Concessionaria ficara definitivamente obrigada as mesmas, devendo
cumpri-las imediatamente, sem prejuizo do recurso aos procedimentos constantes do Capitulo
XXI do presente Contrato, e, caso !he seja reconhecida a razao, a Concessionaria sera
reembolsada, de todos os custos e, se passive! e necessaria, reposta, as custas da Concedente, a
situa9ao inicial.
5. As determina96es emanadas pela Concedente no ambito dos seus poderes de fiscalizatrao nao
exoneram a Concessionaria das suas responsabilidades contratuais, salvo se, tratando-se de
vicios de concep9ao ou execu9ao das Obras, deficiencias de funcionamento ou de
operacionalidade dos Sistemas e dos Servi9os ou quaisquer consequencias delas advenientes, as
mesmas resultarem de determina96es da Concedente relativamente as quais a Concessionaria
tenha manifestado a sua oposi9ao nos termos do numero 2 anterior, sendo aplicavel, se for caso
disso, o disposto no numero 4 da presente clausula.
6. Quando a Concessionaria, injustificadamente, nao respeite as determina96es referidas no
numero 1 desta clausula, a Concedente podera proceder a correc9ao da situa9ao directamente ou
atraves de terceiros, correndo os respectivos custos por conta da Concessionaria, sem prejuizo
das san96es que eventualmente !he venham a ser aplicadas.
7. A Concedente podera recorrer a cau9ao prestada nos termos do disposto do Capitulo XVIII
deste Contrato para pagamento dos custos referidos no numero anterior.
8. A Concessionaria, caso nao concorde com a decisao da Concedente e com as determina96es
que lhe foram impostas, podera requerer a constitui9ao da Comissao Paritaria prevista na
Clausula I 06.a po presente Contrato.

CAPITULO XVI
CONDI<;AO FINANCEIRA DA SOCIEDADE

Chiusula 89.0
Assun~ao de riscos
A Concessionaria assume a responsabilidade par todos os riscos inerentes a Concessao, excepto
se o contrario resultar do Contrato.

Chiusula 90.0
Reposi~ao do equilibrio economico-financeiro do Contrato
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1- No espirito do artigo 7° do Decreta-Lei n.0 147/95, de 21 de Junho, o contrato estabelecido
deveni ser revisto com vista a promover a reposis:ao do seu equilibria economico-financeiro,
caso se verificar alguma das seguintes ocorrencias:
a) Varias:ao superior a I 0% da estimativa de evolus:ao do n° de consumidores e/ou de
consumos constantes do Anexo 7 do documento V - ELEMENTOS TECNICOS do
Processo de Concurso.
b) Alterayao superior a 20% (para mais ou para menos), do valor total do caudal anual
de agua residual, em relas:ao aos valores previstos na proposta do Adjudicatario, ap6s
urn perfodo que permita a correcs:ao sustentada de estimativas, que se preve ocorrer em
cada ciclo de 5 anos;

a quantidade e tipo de
obras previstas, que se encontra definido no documento V- ELEMENTOS TECNICOS
do Processo de Concurso.
c) AmpliayaO ou redus:ao do ambito dos sistemas, relativamente

d) Alteras:ao significativa das normas ou legislas:ao em vigor, que conduza
de alteras:ao do servis:o ou dos procedimentos.

a exigencia

e) Sea Concessionaria tiver de suportar encargos referentes a factores que nao poderiam

ter sido previstos a data de estabelecimento do contrato, como por exemplo, novas
taxas, tarifas ou impastos determinados por legislas:ao nao vigente a data do concurso.

t) Varia9iio superior a 20% do valor media anual do indexante Euribor a 6 meses
relativamente ao ano anterior.

2. A solicitayao para reposiyao do equilibria econ6mico-financeiro podera ser apresentada por
qualquer das partes, nao podendo o processo de negocias:ao dai decorrente implicar qualquer
suspensao das obrigas:oes contratuais em vigor.

3. 0 restabelecimento do equilibria economico-financeiro do contrato sera estabelecido, por
acordo entre as partes, por uma das seguintes solus:oes:
a) alterayao do tarifario
b) alteras:ao da retribuis:ao

c) alterayao do prazo da Concessao
d) indemnizas:ao directa
e) conjugayao de quaisquer solu96es das alfneas anteriores

4 - A Concedente reserva-se o direito de fixar urn tarifario diferente do que resultaria da
aplicas:ao directa do articulado do presente Caderno de Encargos, tendo nesse caso a
Concessionaria o direito a solicitar o restabelecimento do equilibria economico-financeiro do
contrato, nos termos do presente artigo.
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CAPITULO XVTI
GARANTIAS DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

Chiusula 91 a
Seguros
1. A Concessionaria contratara e manteni em vigor as ap6lices de seguro necessarias para a
cobertura da totalidade dos riscos da Concessao, de acordo com o programa de seguros
constante do ANEXO XV.
2. Os contratos de seguro em vigor, que se apresentam no ANEXO XV, serao transmitidas pelo
Concedente a Concessiomiria.

CAPITULO XVTII
CAUCAO DEFINITIVA

Chiusula 92.11
Montante e forma
1. A Concessiomiria presta nesta data caus;ao a favor da Concedente, mediante a garantia
bancaria emitida nos termos do ANEXO XI ao presente Contrato, no valor de 300.000 €
(trezentos mil euros) ou outra forma de caus;ao legalmente admitida para garantia do exacto e
pontual cumprimento das obrigar;:6es assumidas pela Concessionaria no Contrato, suportando
todas as despesas com a mesma.
2. A garantia bancaria devera referir, expressamente, que todo e qualquer pagamento por sua
conta sera realizado imediatamente, ap6s pedido por escrito nesse sentido por parte da
Concedente, no sistema de garantia automatica ou de pagamento a primeira solicitar;:ao, com
total absoluta autonomia relativamente ao Contrato. A garantia devera ser irrevogavel e nao
podera ser alterada sem o expresso consentimento da Concedente.
3. A caus;ao prestada sera restituida I (urn) ano ap6s o termino do Contrato de Concessao.

Chiusula 93.11
Altera-;ao da cau~ao
1. Qualquer alteras;ao da forma de prestar;:ao da caus:ao podera ser autorizada pela Concedente,
desde que nao exista qualquer periodo de tempo entre o cancelamento da caus;ao em vigor e
apresentas;ao da nova.
2. No mes de Junho de cada ano, o valor da caus;ao sera corrigido, se for caso disso, em funr;:ao
dos valores liquidos constantes do balanr;:o da Concessionaria referente a 31 de Dezembro do
ano anterior, adicionados aos valores liquidos dos bens da Concedente sob gestao da
Concessionaria, comunicados por aquela.
3. No caso da caur;:ao ser prestada mediante garantia bancaria, simultaneamente com a
apresentac;ao da nova caur;:ao de valor devidamente actualizado, a Concedente autorizara o
cancelamento da antiga garantia.
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Chiusula 94.0
Reposi~ao do valor da cau~ao
A diminuic;ao da cauc;ao, por forc;a de levantamentos que deJa sejam feitos, implica para a
Concessiomiria, a obrigac;ao de proceder a reposic;ao do seu valor inicial no prazo de 10 (dez)
dias contados a partir da data da utilizas:ao.

CAPITULO XIX
INCUMPRIMENTO E CUMPRIMENTO DEFEITUOSO DO CONTRATO
Cl:iusula 95.0
For~a Maior
1. A ocorrencia de Forc;a Maior teni por efeito exonerar a Concessiomiria da responsabilidade
pela mora, incumprimento ou pelo cumprimento defeituoso das obrigac;oes decorrentes do
presente Contrato, na exacta e estrita medida em que o cumprimento pontual e atempado tenha
sido impedido em virtude da ocorrencia ou em que tal ocorrencia tenha implicado o defeito do
cumprimento e dara Iugar a reposic;ao do equilibria econ6mico-financeiro do Contrato,
contabilizando-se apenas os danos sofridos que excedam ou excedessem o valor indemnizavel
por uma ap6lice de seguro.
2. Nao obstante o referido no numero anterior, sempre que a Fors:a Maior corresponda, 6 (seis)
meses antes da sua verificayao, a urn risco segurado, verificar-se-a o seguinte:
a) A Concessionaria devera retornar o cumprimento pontual e atempado das obrigas:oes
emergentes do Contrato na medida em que aquele cumprimento se tome ou tornasse
passive! em virtude do recebimento da indemnizac;ao aplicavel nos termos da ap61ice dos
seguros;
b) Haveni Iugar a reposiCj:ao do equilibria econ6mico-financeiro do Contrato a pen as na
medida em que os prejuizos sofridos excedam o valor dos prejufzos indemnizaveis nos
termos da ap61ice contratada incluindo a respectiva franquia.
3. Excluem-se do disposto no numero 2 da presente clausula OS eventos ou as ocorrencias de
Forc;a Maior (salvo ciclones, tremores de terra, fogo, raios e inundac;oes) aos quais se aplica o
regime previsto no numero I da presente clausula.

Cl:iusula 96. a
Aplica~ao de san~toes
1. Sem prejuizo das responsabilidades da Concessiomiria perante terceiros e da aplicac;ao de
penalidades por outras entidades com competencia para tal e da possibilidade de sequestra, a
Concedente podera aplicar a Concessionaria as san96es previstas na clausula seguinte nos casas
de incumprimento injustificado pela Concessiomiria de deveres ou obriga96es emergentes do
Contrato, ou das determinas:oes da Concedente no ambito da legislas:ao aplicavel ou do
Contrato.
2. Na aplicayao de multas a Concedente actuara segundo o principia de proporcionalidade e
basear-se-a em criterios de gravidade e reiterayao.
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Clausula 97.
Multas

/

')

I. 0 montante das multas a aplicar nos termos da chiusula anterior variani entre urn minimo de
100 € (cern euros) e urn maximo de 10.000 € (dez mil euros) e obedecendo ao estabelecido ao
ANEXO XVII ao presente Contrato, de acordo com a gravidade da conduta da Concessionaria.
2. Poderao ser passiveis de aplicayao de multas as ocorrencias definidas no ANEXO XVII ao
presente Contrato, sempre que as mesmas decorram de uma conduta culposa da Concessionaria
e nao sejam reconduzfveis a urn evento de For9a Maior.
3. Caso a Concessionaria nao proceda ao pagamento da multa aplicada no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da comunica9ao referida no numero anterior, sempre que a Concessionaria tenha
sido obrigada ao pagamentos da multa segundo alguns dos procedimentos estabelecidos no
numero 8 da presente Chiusula, a Concedente podera, para o efeito, executar a cau9ao prestada
pel a Concessionaria, obrigando-se esta a repor a dita cau9ao no prazo de I 0 (dez) dias uteis.
4. A fixayaO do montante das multas contratuais a que aludem OS numeros anteriores e da
exclusiva competencia da Concedente, sem prejuizo da sua revisao pela Comissao Paritaria.
5. A aplica9ao de multas nao prejudica a aplica9aO de outras san96es contratuais, nem de outras
san96es previstas na lei ou regulamento, nem isenta a Concessionaria de responsabilidade civil,
criminal e contra-ordenacional .
6. Sempre que a Concedente aplicar uma multa, a Concessionaria sera notificada da inten9ao da
respectiva aplicayao, sendo-lhe conferido urn prazo nao inferior a 10 (dez) dias uteis para
contestar o fundamento apresentado.
7. Da aplicayao da multa a Concessionaria pode reclamar para o Concedente.
8. Caso se venha a confirmar a decisao, podeni a Concessionaria recorrer a Comissao Paritaria,
da ERSAR ou aos tribunais, s6 havendo Iugar ao pagamento da multa quando a
decisao tiver urn caracter definitivo.

a media9ao

Clausula 98°
Sequestro
1. Em caso de falta grave ou reiterada da Concessionaria, a Concedente podera declarar o
sequestro e tomar todas e quaisquer medidas que considere necessarias para a normaliza9ao da
situa9ao, mantendo-se os custos de explora9ao mais os de restabelecimento da normalidade, por
conta da Concessionaria.
2. Considera-se que a Concessionaria incorre em falta grave ou reiterada, quando, por facto
imputavel a Concessionaria, se der ou estiver eminente a cessa9ao ou interrup9ao total ou
parcial da Explorayao do ou dos Servi9os, ou se verifiquem deficiencias graves na respectiva
organiza9ao e funcionamento susceptiveis de comprometer a regularidade dos Servi9os.
3. 0 sequestro nao podera ser superior a 120 (cento e vinte) dias, cabendo a Concedente a
adop9ao de todas as medidas para restabelecer a normalidade dos Servi9os, por conta e risco da
Concessionaria.
4. Existindo causa de sequestra nos termos do numero 2 anterior, a Concedente notificani a
Concessiomiria para que, no prazo razoavel fixado por aquela, sejam cumpridas as obriga96es
contratuais e, consoante o caso, corrigidas ou reparadas as deficiencias verificadas.
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5. Caso a Concessiomiria, no prazo que lhe for fixado pela Concedente na notifica~ao referida
no numero anterior, nao cumpra as obriga~oes contratuais ou nao sane a situa~ao susceptive) de
dar causa ao sequestra, a Concedente podeni declarar imediatamente o exercicio do direito
constante do numero 1 da presente chiusula.
6. Verificada a declara~ao prevista no numero anterior, a Concessiomiria para a disposi~ao da
Concedente, no mais curta periodo de tempo passive), todos os elementos relacionados com a
Concessao, sendo a Concessionaria responsavel por todas as consequencias originadas por
atraso que lhe seja imputavel.
7. Serao suportados pela Concessionaria todos os encargos e despesas, devidamente
documentados e contabilizados, em que a Concedente incorra necessaria e justificadamente no
ambito das actividades da Concessao, enquanto durar o periodo de sequestra.
8. Logo que cessem os motives que originam o sequestra, e caso a Concessiomiria assegure
poder reassumir a Concessao de acordo com o Contrato, a Concedente notificara aquela para,
em prazo razoavelmente fixado, retomar o exercicio.
9. A verifica~ao, pela Concedente, da impossibilidade do restabelecimento do normal
funcionamento dos servi~os ap6s 0 termo do prazo para 0 sequestra, e fundamento para rescisao
do Contrato par decisao unilateral da Concedente, sem Iugar a indemniza9ao da Concessiomiria.

CAPITULO XX
EXTIN~AO DA CONCESSAO
Chiusula 99."
Caducidade

A Concessao caduca no termo do prazo fixado na Clausula 13 3, aplicando-se o disposto na
Clausula 1033 •

Chiusula 100."
Resgate

1. A Concede~te podera resgatar a Concessao sempre que razoes de interesse publico o
justifiquem, desde que se encontre decorrido, pelo menos, 1/5 (urn quinto) do prazo de
Concessao fixado na Clausula 133 •
2. A Concedente notificara a Concessionaria da sua inten~ao mediante comunica~ao remetida a
esta com a antecedencia minima de I (urn) ano sobre a data em que pretende resgatar a
Concessao.
3. Pelo resgate, a Concedente assumira automaticamente todos os direitos e as obriga~oes da
Concessiomiria e a titularidade de todas as suas rela~oes juridicas no am bito da Concessao,
incluindo o Contrato de Constru~ao, o Contrato de Assistencia Tecnica, os Contratos de
Financiamento da concessao em vigor e os relatives a Explora~ao.
4. Durante o periodo de aviso previa estipulado no numero 2 anterior, as Partes tomarao,
concertadamente, as medidas adequadas a continuidade da presta~ao dos Servi~os sem quebra
de qualidade.
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5. Em caso de resgate, todos os hens que integram a Concessao reverterao para a Concedente,
nos termos do referido na Cl<iusula 103.a neste Contrato.
6. Em caso de resgate, a Concessiomiria tera direito a receber da Concedente, a data do resgate,
uma indemnizas:ao, pelos prejufzos sofridos, calculada de acordo com o ANEXO XVI ao
presente Contrato.
7. 0 resgate s6 produz efeitos ap6s o pagamento da indemnizas:ao determinada de acordo com o
ANEXO XVI ao presente Contrato.
8. As Partes poderao acordar a forma de a Concedente se substituir
obrigas:oes respeitantes aos investimentos em curso.

a Concessionaria,

nas

9. A Concedente assumira o pessoal da Concessionaria afecto as actividades objecto do
Contrato, nas condis:oes salariais e outras em vigor a data do aviso previa, sem prejuizo da sua
adapta<;:ao progressiva as regras de funcionamento da Concedente.
10. Todos os creditos detidos pela Concession aria sabre os Utilizadores, transitarao para a
Concedente.

Chiusula 101.0
Rescisao por facto imputavel aConcessionaria
1. A Concedente podera por fim a Concessao atraves da rescisao do Contrato, em casas de
violas:ao grave e reiterada, nao sanada ou nao samivel, das obrigas:oes da Concessiomiria
emergentes do Contrato.
2. Constituem causa de rescisao do Contrato por parte da Concedente, nos termos e para os
efeitos do disposto no numero anterior, nomeadamente, os seguintes factos:
a) Nao cumprimento das obrigas:oes a que a Concessionaria se encontra sujeita, pondo em
causa ou prejudicando gravemente o Objecto do Contrato;
b) Falta de cumprimento grave e reiterado do Plano de lnvestimentos;
c) Falta sistematica de cumprimento, nao justificada, das obrigas:oes relativas
continui~ade, quantidade e qualidade da agua e dos efluentes;

a

d) Abandono da construs:ao, conservas:ao ou exploras:ao da Concessao;
e) Declaras:ao de falencia ou dissolu<;:ao da Concessiomiria, ou da accionista ou
accionistas, cujo objecto social seja o referente as actividades objecto do presente
Contrato, desde que nao seja substitufda de acordo com o disposto no ponto 2.7 do
programa de concurso;

f) Transmissao ou onera<;:ao da Concessao, no todo ou em parte;
g) Transmissao ou onera<;:ao das acs:oes representativas do capital social da
Concessionaria, sem cumprimento dos procedimentos estipulados no presente Contrato,
excepto se a favor das Entidades Financiadoras;
h) Em caso de sequestra, verificas:ao da impossibilidade do restabelecimento do normal
funcionamento dos Servis:os ap6s sequestra, ou se posteriormente a normalizas:ao da
situas:ao, a Concessionaria reincidir nas causas que originaram o referido sequestra;
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i) N3o cumprimento reiterado das obriga,oes que originaram a aplica,Oo das sanyOes
previstas na Clliusula 96.3 do presente Contrato;
j) Falta de prestas;ao ou de reposis;ao da caus;ao nos termos e prazos previstos;
k) Falta de cumprimento das disposis;oes deste Contrato ou das legalmente aplicaveis
relativas aos contratos de seguro;

I) Desobediencia reiterada as indicas;oes, recomendas;oes e determinas;oes feitas pela
Concedente, nomeadamente no ambito dos seus poderes de fiscalizas;ao;
m) Exercicio nao autorizado de actividades diferentes das previstas no objecto social da
Concessionaria;
n) Liquidas;ao, dissolus;ao, sujeis;ao a qualquer medidajudicial de recuperas;ao de empresa
ou a inabilitas;ao judicial ou administrativas do exercicio da actividade social;
o) Quando o montante das multas num periodo de 6 (seis) meses consecutivos, ultrapasse
o correspondente a 1/10 (urn decimo) do valor actualizado da caus;ao.
3. Caso se verifique algum dos fundamentos de rescisao referidos no numero anterior, a
Concedente notificara a Concessionaria para que esta reponha a normalidade da situas;ao, no
prazo que razoavelmente !he for fixado, cumprindo integralmente as suas obrigas;oes e
corrigindo ou reparando as consequencias das violas;oes contratuais verificadas.
4. Caso a Concessionaria nao retome o pontual cumprimento das suas obrigas;oes ou corrija ou
repare as consequencias do incumprimento havido, sera a Concessionaria notificada da intens;ao
da Concedente de exercer o seu poder de rescisao, dando-se-lhe urn prazo nao inferior a 30
(trinta) dias uteis para contestar as razoes apresentadas, salvo no caso mencionado na alinea e),
i) e n) do numero 2 da presente clausula.
5. Mantendo-se a decisao de rescisao, esta produz efeitos imediatos independentemente de
qualquer outra formalidade.
6. No caso de rescisao do Contrato nos termos desta clausula, a Concessiomiria sera responsavel
pelos prejuizos directamente resultantes da rescisao, com a obrigas;ao de indemnizas;ao que fora
aplicavel por ~ei, devendo o montante desta ser calculada nos termos gerais de Direito.

Chiusula 102.0
Rescisao por facto imputavel a Concedente
1. Em caso de violas;ao reiterada ou grave pela Concedente das disposis;oes legais e do Contrato,
a Concessionaria pode rescindir o Contrato.
2. A Concessiomiria podera rescindir o Contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:
a) Quando a Concedente, sem cumprimento dos procedimentos estipulados no Contrato,
colida gravemente e sistematicamente com os interesses da Concessionaria impedindo
dessa forma a execus;ao do Contrato em termos financeira e tecnicamente equilibrados,
por parte da Concessionaria;
b) Seem caso de sequestra este se mantiver por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias;
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c) Se o volume anual de agua distribuida for inferior em 50% (cinquenta por cento) do
volume minima previsto no presente Contrato de Concessao;

3. Verificando-se urn dos casas de incumprimento referidos no numero anterior ou qualquer
outro que possa motivar a rescisao do Contrato, a Concessiomiria notificara a Concedente para,
no prazo que razoavelmente !he for fixado, cumprir integralmente as suas obrigac;oes e corrigir
ou reparar as consequencias das violac;oes contratuais verificadas.
4. Pertencendo o direito de rescisao a Concessionaria, esta notificara a Concedente da intenc;ao
do seu exercfcio e dos fundamentos do mesmo devendo a Concedente pronunciar-se
justificadamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de se considerarem aceites as razoes
invocadas pela Concessionaria.
5. Mantendo-se a decisao de rescisao, esta produz efeitos imediatos independentemente de
qualquer outra formalidade .
6. Em caso de rescisao do Contrato nos termos da presente chiusula, aplicar-se-a o disposto no
numero 3 da Clausula 100a, sendo ainda paga a Concessiomiria uma indemnizac;:ao calculada nos
termos do numero 6 da referida Clausula 1oo.n do presente Contrato.
Chiusula 103.0
Reversao

1. No termo do Contrato, a propriedade de todos os hens, Infra-estruturas, Instalac;:oes
Equipamentos, com excepc;:ao dos Stocks de Consumiveis e Substitufveis, do "Equipamento
Basico", do "Equipamento de Transporte", do "Equipamento Administrative" e das
"Ferramentas e Utensflios" bern como .os direitos integrados nos Sistemas concessionados ou a
estes afectos, reverterao para a Concedente, sem qualquer encargo, e em perfeito estado de
funcionamento e manutenc;:ao, tendo embora em considerac;:ao o desgaste decorrente dos anos de
servic;:o efectuado.
2. Reverterao gratuitamente para a Concedente, nos termos do disposto no numero anterior, as
Instalac;oes, Equipamentos, Infra-estruturas e quaisquer outros hens, nomeadamente:
a) Que tenham sido pastas a disposic;:ao da Concessionaria pela Concedente nos termos da
Clausula 25.3 do presente Contrato;
b) Que tenham sido integrados na Concessao ou a esta estejam afectos em virtude da
execuc;:ao do Plano de Investimentos;
c) Que tenham sido postos a disposic;:ao da Concessionaria pela Concedente ou por
quaisquer outras entidades publicas ou privadas, durante o prazo da Concessao, e se
tenham integrado ou estejam afectos a Concessao;
d) Que tenham sido construidos ou adquiridos pela Concessionaria e se tenham integrado
ou estejam afectos aos Servic;os.
3. No termo do Contrato, sea Concedente assim o entender, reverterao ainda para este os stocks
de Consumiveis e Substituiveis, o equipamento basico, o equipamento de transporte, o
equipamento administrative e as ferramentas e utensflios, directamente afectos a prestac;:ao dos
Servic;os concessionados em estado de funcionamento e conservac;ao que permita a prestac;ao do
Servic;o, sem quebra de qualidade e continuidade.
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4. A reversao dos hens referidos no nUmero anterior far-se-a a titulo oneroso, sendo o valor
bens objecto de reversao determinado par acordo entre as partes com base no valor liquido
contabilistico.

5. No final do Contrato, a Concedente entregani a Concessiomiria o montante das contas a
receber deduzido das contas a pagar, de acordo com o balanc,:o de fecho do ultimo ana da
concessao.

CAPITULO XXI
RESOLU~AO DE LITIGIOS

Chiusula 104.3
Resolu~ao extrajudicial de conflitos
Ainda que sem canicter obrigat6rio nem efeito suspensivo, as Partes privilegiarao, porem, a
resoluc,:ao de qualquer litigio entre elas par via extrajudicial, designadamente par recurso a
Comissao Paritl1ria ou a mediac,:ao da ERSAR.

Chiusula 105.3
Comissao Paritaria
1. A constituic,:ao e o funcionamento da Comissao Paritaria podem ser requeridos par qua1quer
uma das partes, sempre que exista qualquer questao, divergencia ou conflito acerca da
interpretac,:ao ou execuc,:ao do Contrato.
2. A parte que pretenda requerer a coostituic,:ao da Comissao Paritaria notificani, par escrito, a
outra parte da sua intenc,:ao, indicando o nome do representante par si escolhido e expondo os
motivos porque julga assistir-lhe razao no Iitigio em causa.
3. No prazo de 10 (dez) dias, a outra parte contestara, par escrita, as razoes apresentadas pela
requerente e nomeara o segundo representante.
4. Caso nao seja nomeado o segundo arbitro, a Comissao Paritaria sera constituida unicamente
pelo primeiro representante.
5. ·No prazo d~ 10 (dez) dias, ap6s 0 termo do prazo referido no numero 3, os dais arbitros
nomeados escolherao de comum acordo urn terceiro e1emento, o qual presidira ao
funcionamento da Comissao Paritaria.
6. Caso os dais representantes nomeados nao cheguem a acordo no prazo acima referido, o
terceiro elemento sera indicado pela ERSAR; no caso de par qualquer razao essa indicac,:ao nao
ser feita no prazo de dez dias ap6s a sua solicitac,:ao, o terceiro elemento sera sorteado de uma
lista de, pelo menos, dais names, apresentados pelos dais primeiros elementos.
7. A Comissao Paritaria, ap6s ter sido constituida, decidira, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, com base na notificac,:ao referida no numero 2 e na contestac,:ao referida no numero 3 .
8. A Comissao Paritaria, sem prejuizo do prazo acima referido, podera apreciar quaisquer outros
elementos e proceder as diligencias que entender serem uteis ou convenientes para a boa
resoluc,:ao do litigio .
9. A decisao da Comissao Paritaria, caso nao seja constituida unicamente pelo primeiro
representante nomeado, sera tomada par maioria de votos, admitindo-se o voto de vencido, com
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registo da respectiva declarayao e prevalecendo, em caso de empate, o voto do presidente. A
decisao sera comunicada as partes por escrito.
10. Em qualquer caso, cada uma das partes suportara os honorarios, caso os haja, do
representante por si nomeado, sendo os honorarios do terceiro elemento repartido, em partes
iguais, por ambas as Partes.
11. Qualquer uma das Partes pode recorrer ao foro competente indicado na clausula seguinte
deste Contrato, caso nao concorde com a decisao da Comissao Paritaria.

Chiusula 106.11
Media~ao da ERSAR

As Partes podem acordar que eventuais divergencias entre elas verificadas relativamente ao
presente Contrato sejam submetidas a mediayao da ERSAR.

Clausula 107."
Foro competente

Para a resoluyao de quaisquer litfgios entre a Concedente e a Concessionaria, sabre a
interpretayao e a execuyao deste Contrato, sera competente o Tribunal Administrative e Fiscal
do Cfrculo de Leiria.

CAPiTULO XXll
DISPOSI(:OES FINAlS
Chiusula 108."
Dever de confidencialidade

1. As Partes obrigam-se a manter e considerar como confidenciais, durante a vigencia do
Contrato, todos os dados, informayoes e registos a que tenham acesso em virtude do
estabelecido no Contrato e que constituem conhecimento relativo a Explorayao e proprio das
Partes.
2. As Partes c!everao assegurar que o seu pessoal guarde a confidencia referida no numero
anterior e tamar todas as medidas necessarias ou uteis para tal.
3. As obrigayoes de confidencialidade previstas nesta clausula nao se aplicarao ao dados,
informayoes e registos que:
a) Ja sejam do domfnio publico quando da recepyao dos mesmos;
b) Passem, de acordo com a le i aplicavel, a ser do domini a publico ap6s a sua recepyao.
4. As Partes, desde ja, acordam que os dados, informayoes e registos referidos nesta clausula
poderao ser transmitidos a autoridades, assessores, instituiyoes financeiras ou seguradoras, para
a obtenyaO de autorizayoes, pareceres, financiamentos OU seguros necessaries no ambito da
Concessao.
5. 0 clever de confidencialidade estabelecido nesta chiusula para a Concedente, enquanto
entidade de direito publico, e para a Concessionaria, nao prejudicara o cumprimento das
obrigayoes de informayao e/ou publicayao a que as Partes estejam ou venham a estar sujeitas.
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Clausula 109.8
Comunica-roes entre as Partes
I. As comunicar;oes, autorizar;oes e aprovar;oes previstas no presente Contrato, salvo disposir;ao
especifica em contrario, serao sempre efectuadas por escrito e remetidas:
a) Em mao, desde que comprovadas por protocolo;
b) Por telefax, desde que comprovado por "Recibo de transmissao ininterrupta";
c) Por correio registado com aviso de recepr;ao;
d) Por e-mail desde que certificado e dotado de aviso de recepr;ao.
2. Consideram-se para efeitos do presente Contrato, como domicilios das Partes, as seguintes
moradas e pastas de receps:ao de fax:
a) Concedente
Camara Municipal de Cartaxo
Prar;a 15 de Dezembro
2070-050 Cartaxo
Tel: 243 700 250
Fax: 243 700 269
E-mail: geral@cm-cartaxo.pt
b) Concessiom1ria
Aguas do Cartaxo, S.A.

3. As Partes poderao alterar os seus domicilios indicados, mediante comunicar;ao previa dirigida

a outra Parte.
4. As

comunic~r;oes

previstas no Contrato consideram-se efectuadas:

a) No proprio dia em que forem transmitidas em mao, ou por telefax, se entregues ou
recebidas entre as 9 (nove) e as 17 (dezassete) horas, ou no dia uti! imediatamente
seguinte, no caso de serem efectuadas ap6s as I 7 (dezassete) horas;
b) A contar do dia seguinte a recepr;ao da comunicar;ao efectuada por carta registada com
aviso de recepr;ao.

Clausula llO.n
Prazos
1. Os prazos fixados em dias ao Iongo presente Contrato contar-se-ao em dias seguidos de
calendario, nos termos do disposto no artigo 296. 0 do C6digo Civil, salvo se contiverem a
indicas:ao de dias uteis, caso em que apenas se contarao os dias em que os servir;os da
administrar;ao publica se encontrarem abertos ao publico no municipio de Cartaxo.
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tenninarao as 11 Cdezassete) horas do mesmo dia em que corresponda, dentro do ultimo mes ou
ano, a essa data, ou, niio existindo tal dia no mes, no ultimo dia desse mes.
3. Na contagem dos prazos fixados em dias niio se inclui o dia em que ocorrer o even to a partir
do qual o mesmo comec;:a a correr, tenninando o prazo as 17 (dezassete) horas do ultimo dia.
4. Os prazos procedimentais, a definir no Regulamento dos Servic;:os, seriio contados nos tennos
do artigo 72.0 do C6digo de Procedimento Administrativo.

Clausula lll.n
Valor do Contrato
0 Contrato tern o valor de I .000.000 € (urn milhiio de Euros).

Clausula 112."
Vicios do Contrato
Se o Contrato ou qualquer dos seus Anexos vier a ser julgado nulo ou anuhivel, no todo ou em
parte, ou impassive! o seu cumprimento por disposic;:iio legal ou facto de terceiro, as Partes
obrigam-se a praticar todos os actos e a celebrar todos os acordos que se mostrem necessaries
para atingir o mesmo resultado, sem a verificac;:iio dos vicios que tenham determinado a
nulidade ou anulac;:iio da disposic;:iio viciada ou para tornarem passive! o seu integral
cumprimento.

E por o supra clausulado corresponder integralmente a sua vontade viio os ora outorgantes,
depois de terem lido, assinar o presente contrato.
As fonnalidades contratuais essenciais, nomeadamente, identidade e poderes para o presente
acto, foram verificadas pela Notaria Privativa do Municipio do Cartaxo, Maria do Ceu Madeira
Mourato, designada para o efeito pelo Presidente da Camara atraves do despacho n.0 76A/2009/PC de I de Novembro, encontrando-se o presente contrato em confonnidade com a
minuta aprovada.

Exibiram:
a) Cartiio do Cidadiio n. 0 08229357, valido ate 10.11.20 14;

b) Bilhete de Identidade n. 0 04158634-G, emitido pelo Ministerio do Interior de
Espanha em 16.10.2007-;
c) Taliio comprovativo n. 0 PT5944/20 I 0, do pedido de inscric;:iio da sociedade
Cartagua - Aguas do Cartaxo, S.A., entregue junto da Conservat6ria do Registo
Comercial de Lisboa.
Arquivado:
a) Caderno de Encargos;
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b) Proposta.
c) Extracto da Acta da Assembleia Municipal, realizada em 30.09.2009;
d) Extracto da Acta da reuniao da Camara Municipal, realizada em 25.11.2009.
e) Talao comprovativo n. 0 PT5944/2010, do pedido de

inscri~ao

da sociedade

Cartagua - Aguas do Cartaxo, S.A., entregue junto da Conservat6ria do Registo
Comercial de Lisboa.
Este contrato foi elaborado em triplicado e lido em voz alta pela Notaria Privativa deste
Municipio, na presen~a de ambos os contraentes, hoje dia 18 de Mars:o de 20 10, e como ficaram
cientes, vao assinar:

Impasto de selo pago, nos termos do ponto 8, anexo III da TGIS, atraves da Guia n.0 13/2010, em 18 de Marfi:O de
20 10.
Contrato registado sob o n.0 13/2010.
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