MUNICÍPIO DO MONTIJO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO DE 2021/05/12
UNIDADE ORGÂNICA: ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
PROPOSTA N.º ~/2021
ASSUNTO: Prorrogação do prazo de execução do contrato de concessão do direito de
exploração do bar do Parque Municipal de Montijo, outorgado em 24 de janeiro de
2006 entre o Município do Montijo e Elisabete do Carmo Ferreira da Silva Cardoso,
com fundamento em caso de força maior decorrente das medidas de combate à
pandemia COVID - 19.

Considerando:
Que, com data de 30 de dezembro de 2020 e rececionado a 4 de janeiro de 2021,
Elisabete do Carmo Ferreira da Silva Cardoso, concessionária do bar do Parque
Municipal de Montijo, designado por "Domus Bar" sito na avenida Paulino Gomes, em
Montijo, solicitou a prorrogação do prazo de execução do contrato de concessão por
mais 12 meses, com fundamento de que no ano de 2020, o referido estabelecimento
encontrou-se encerrado por dois meses, em virtude das medidas legislativas adotadas
pela pandemia COVID-19;

Na sua missiva, a requerente invoca a atual conjuntura de crise económica profunda
e singular provocada pela pandemia, tendo sofrido um decréscimo acentuado de
receitas, pelo que, de forma a minimizar os prejuízos sofridos solicitou a prorrogação

Seguimento
GAP - para conhecimento.
Gabinete de Apoio aos Vereadores José Manuel Santos, Maria
Clara Silva e Sara Ferreira - para conhecimento e seguimento junto
dos serviços envolvidos.
DAO - notificar a concessionária da presente deliberação.
DAO/STL - para conhecimento e envio da deliberação a todas as
unidades orgânicas flexíveis, publicitação da deliberação no sítio do
Município do Montijo através de Edital.
GCRP - para conhecimento e publicitação da deliberação no sítio da
internet.

O Presidente da Câmara,
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do prazo de execução do aludido contrato, conforme documento nº 1 que se anexa e
que se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

Que o contrato administrativo de concessão foi outorgado em 24 de janeiro de 2006,
sob a forma de escritura pública notarial, com esteio e ao abrigo do disposto no
Decreto-Lei n. º 390/82, de 17 de setembro, nos respetivos artigos 10º a 14°, em sede
de concessões de exclusivos, obras e serviços públicos por parte dos órgãos
autárquicos, no âmbito do qual, o Município atribuiu a concessão da utilização,
gestão e exploração comercial do bar do Parque Municipal de Montijo, a Elisabete do
Carmo Ferreira da Silva Cardoso, pelo prazo de 15 anos a contar da respetiva data da
outorga do contrato, conforme cláusula terceira da respetiva escritura notarial, que
se anexa como documento nº 2 à presente proposta e que se dá por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais;

Por efeito do decurso do respetivo prazo, a concessão em apreço, cessaria a sua
vigência em 24 janeiro de 2021;

Como é consabido, para fazer face à inesperada e rápida propagação da pandemia
(mundial) ocasionada pelo novo Coronavírus - COVID 19, em Portugal, foram
sucessivamente publicados diversos diplomas legais, onde foram implementadas
medidas excecionais e temporárias, destinadas a promover o isolamento social e a
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limitar ao mínimo o contato entre as pessoas, das quais se destacam: o encerramento
ou proibição de laboração de estabelecimentos comerciais, a suspensão de atividades
letivas e não letivas, o dever geral de recolhimento domiciliário;

Estas medidas restritivas, fortemente ablativas dos direitos fundamentais previstos
na Constituição da República Portuguesa, justificaram que o Presidente da República,
a 18 de março de 2020, viesse a declarar pela primeira vez na vigência do atual
quadro constitucional - por períodos de 15 dias com início às 0:00 horas do dia 19 de
março de 2020 e término às 23:59 horas do dia 2 de abril de 2020 - o «Estado de
Emergência» com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública;
Por sua vez, o Decreto n. º 2-A/2020 de 20 de março, procedeu à execução da
declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da
República n.º 14-A/2020, de 18 de março;
Nos termos do artigo 7° daquele decreto do governo, sob a epigrafe "Encerramento

de instalações e estabelecimentos" é determinado o encerramento das instalações e
estabelecimentos referidos no anexo I no qual, o ponto 7 menciona as atividades de
restauração, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins tn casu o
estabelecimento objeto da concessão;
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Ainda que, a declaração do «Estado de Emergência» de 18 de março, renovou-se por
duas vezes, por iguais períodos sucessivos de 15 dias, de 2 de abril a 2 de maio de
2020 (Decretos do Presidente da República nºs 17-A/2020, de 2 de abril, e 20-A/2020,
de 17 de abril);

No decurso, as duas renovações da declaração do «Estado de Emergência» acima
mencionadas foram regulamentadas quer pelo Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril e a
seguinte pelo Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril;

Durante a vigência do segundo e terceiro «Estado de Emergência» - que se iniciaram
desde as 0:00 horas do dia 3 de abril de 2020 até às 23:59 horas do dia 17 de abril de
2020, e desde as 0:00 horas do dia 18 de abril de 2020 até às 23:59 horas do dia 2 de
maio

de

2020

-

foi

decretado

novamente

o

encerramento

de

diversos

estabelecimentos comerciais não essenciais, no qual se integra os cafés e outros
estabelecimentos nos termos do artigo 9°, conjugado com ponto 6 do anexo I do
Decreto n. º 2-B/2020, de 2 de abril e também do Decreto n. º 2-C/2020, de 17 de
abril;

Na verdade, constata-se que durante o ano de 2020, imprevisivelmente e alheio à
vontade do concedente e da concessionária, no decurso da imposição legal operada
pelos efeitos da crise pandémica, o "Domus Bar" esteve fechado, verificando-se uma
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impossibilidade temporária e objetiva de continuar a laborar e por isso, de cumprir o
contrato celebrado, com fundamento no instituto jurídico designado no direito, por
caso de força maior, que determinou a suspensão da eficácia do contrato por
impossibilidade temporária;

Por sua vez, também, em janeiro de 2021, e uma vez mais, para tentar controlar o
aumento do número de novos casos de contágio da doença COVID-19, as autoridades
políticas

nacionais

implementaram

novamente

medidas

restritivas

adicionais

destinadas a procurar inverter o crescimento acelerado da pandemia e a salvar vidas;
Uma vez que os contactos entre as pessoas, bem como as suas deslocações - que
constituem forte veiculo de contágio e de propagação do vírus - se devem
circunscrever ao mínimo indispensável, foram assim em janeiro deste ano,
recuperadas as soluções de confinamento obrigatório implementadas durante os
meses de março e abril de 2020, de acordo com o previsto no Decreto n. º 3-A/2021,
de 14 de janeiro;
O «Estado de Emergência» foi novamente declarado a 14 de janeiro do corrente ano,
por Decreto do Presidente da República nº6-B/2021, com inicio a 16 de janeiro a 30
de janeiro do corrente ano;
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O nosso país à semelhança de outros, voltou ao confinamento obrigatório onde se
verificou a implementação de inúmeras medidas restritivas de caráter social e
económico,

na qual se destaca para a presente proposta, a imposição de

encerramento dos estabelecimentos comerciais não essenciais, onde se inserem os
cafés, restaurantes e afins;

Contudo, em função da evolução da situação epidemiológica, o Governo aprovou um
«Plano de Desconfinarnento- sendo também fixado um calendário para as fases de
-desconfinamento- progressivo, gizada na Resolução do Conselho de Ministros n. º
19/2021, de 13 de março;
De acordo com o aludido diploma e em função dos critérios epidemiológico definidos
e da evolução de cada concelho, foi estabelecido um calendário relativamente às
diferentes fases de -desconfinarnento-;
Na primeira fase que se iniciou no pretérito dia 15 de março foi autorizado a
abertura do comércio ao postigo, das creches, pré-escolar e 1. º ciclo (e ATL apenas
para

crianças e alunos que

retomam as atividades educativas e

letivas),

cabeleireiros, manicures e similares, livrarias, comércio automóvel e mediação
imobiliária, bibliotecas e arquivos;
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Em suma, o estabelecimento comercial esteve fechado num total de 53 dias, durante
o ano de 2020 e em 2021, por imposição de sucessivos estados de emergência;

Não obstante, o solicitado pela concessionária inicialmente (cfr. documento nº 1 ), no
passado dia 29 de abril, em atendimento presencial, veio informar que, só após 15 de
março de 2021, data da primeira fase de -desconflnarnento- e correspondente à
autorização da venda ao postigo (cfr Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021,
de 13 de março), abriu o estabelecimento a 18 de março de 2021;

De acordo com o expendido, certo é que a situação de crise internacional de saúde
pública que atualmente se vive por força da evolução epidemiológica do vírus SARSCOV-2 configura uma situação que está a produzir um enorme impacto em todos os
domínios da vida social e económica, colocando designadamente em crise o direito,
designadamente a normal e regular execução dos contratos (públicos), alheio à
vontade dos cocontratantes;

Significa isto que, nos casos em que as medidas de combate à epidemia ditaram o
encerramento temporário do -Dornus Bar» poderão ser enquadradas pela maioria da
doutrina, num caso de impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais
com fundamento no caso de força maior;
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Ora, o instituto jurídico "força maior" do artigo 705º do Código Civil 1967 encerrava,
pela positiva, os casos em que o devedor ficava exonerado de responsabilidade:
impedido de cumprir por falta do credor, por força maior ou por caso fortuito;
Assim sendo, para o Professor A. Costa:"(... ) o caso de força maior consiste num facto
de terceiro, pelo qual o devedor não é responsável";
Na atual legislação, o artigo 790º n. 1 do Código Civil estipula que "a obrigação
extingue-se quando a prestação se torna impossível por causa não imputável ao
devedor."; Ora se existe a expetativa de que a prestação se venha a tornar
novamente exequível em termos de realizar o interesse do credor, o dever de prestar
fica suspenso nos termos do 792. º. Naturalmente, a contraprestação fica suspensa
também, em nome da sinalagmaticidade do vínculo e em paralelismo com a
resolução em caso de impossibilidade definitiva;

Um breve parêntesis para esclarecer que a concessão municipal em apreço não se
rege pelo disposto no Código dos Contratos Públicos, atento o disposto no n. º 1 do
artigo 16º do Decreto-Lei n. º 18/2008, de 29 de janeiro;

Significa isto, que o caso sub judice enquadra-se nos casos de força maior decorrente
das restrições impostas pelos efeitos do coronavírus SARS-CoV-2, que conduz, à
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suspensão da sua eficácia no contrato de concessão (nos casos de impossibilidade
temporária), aplicando-se as disposições gerais que resultam do direito civil;

Verificando-se pelo exposto, uma impossibilidade temporária, objetiva e alheia à
vontade das partes, o prazo da concessão esteve suspenso quando o estabelecimento
se encontrava fechado, o que lhe permitirá por esta via, acrescentar esse mesmo
periodo correspondente no total a 53 dias, a acrescentar no final do contrato e
consequentemente exonera a concessionária ao não pagamento da renda naquele
periodo;

Além disso, também se percebe que o equilíbrio contratual foi radicalmente
alterado, de um modo não coberto pelos riscos de nenhum contrato, e que tornam o
seu cumprimento contrário à boa fé,

igualdade e da proporcionalidade:

a

concessionária esperava continuar com a exploração até ao final do contrato,
arrecadar receita com o estabelecimento aberto ao público nas condições de
funcionamento normais;

Atualmente, Portugal encontra-se em «Estado de Calamidade» no âmbito da
pandemia da doença COVID, decretado pela Resolução do Conselho de Ministros n. º
45-C/2021, de 30 de abril de 2021;
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Ainda que, no presente e face à estratégia de levantamento de medidas de
confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19 gizada na
Resolução do Conselho de Ministros n. º 19 /2021, de 13 de março, impõe-se que
pelas razões absolutamente excecionais vividas pelo pais, de uma situação de
estado de necessidade administrativo, a adoção desta medida por parte do
Município em obediência aos princípios que norteiam a atividade administrativa,
como a prossecução do interesse público, o da boa administração, conforme
previsto nos artigo 3. º , 4° e 5° do Código do Procedimento Administrativo;
Em conformidade com tais princípios, e nas doutas palavras de Freitas do Amaral
(Curso de Direito Administrativo, li, 6ª edição, Almedina, Coimbra, 2006, 52), "a
teoria do estado de necessidade diz-nos que, em circunstâncias excecionais, em
verdadeira situação de necessidade pública - como, por exemplo, em estado de
guerra, em estado de sítio ou em caso grave de calamidade pública -, a
Administração pública, se tanto for exigido pela situação, fica dispensada de seguir
o processo legal estabelecido para circunstâncias normais e pode agir sem forma de
processo, mesmo que isso implique o sacrifício de direitos ou interesses dos
particulares".
Por referência ao Código do Procedimento Administrativo atual, (cf. o artigo 3.0,
n. 02), teríamos, em termos mais analíticos: (i) a existência de circunstâncias de facto
extraordinárias, devendo entender-se que a vontade do decisor administrativo não
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concorreu

para a sua

produção;

(ii) o facto de que essas circunstâncias

extraordinárias devem representar uma séria e grave ameaça aos interesses e bens
públicos essenciais; (iii) a essencialidade dos bens ou interesses em causa impõe a
urgência de uma atuação administrativa e, finalmente, (iv) a imprescindibilidade,
para que essa atuação administrativa ocorra, do afastamento das normas legalmente
habilitadoras da Administração Pública;
Do ponto de vista do efeito prático do preenchimento dos requisitos desta figura,
Luís S. Cabral de Moncada em anotação ao nº 2 do artigo 3° do Código do
Procedimento Administrativo, refere que, em caso de estado de necessidade, gera-se
uma legalidade excecional,

havendo lugar afastamento de regras de forma,

competência e procedimento se necessário para salvaguardar de interesses
atendíveis, no cumprimento do princípio da proporcionalidade. Ou seja, e como
também explicam, quer Freitas do Amaral (Curso, cit., 53), quer Marcelo Rebelo de
Sousa (Lições de Direito Administrativo, 1, Lisboa, Lex, 1999, 88), em razão da
necessidade, podem ser postergadas as regras cujo cumprimento habitualmente se
impunha, quer constem elas do Código do Procedimento Administrativo, que em
qualquer outro diploma legal;

Dado os riscos evidentes para a situação de tesouraria do concessionário, fará todo o
sentido a tomada da decisão da prorrogação do prazo de execução do contrato de
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concessão por mais 53 dias correspondente aos dias em que o estabelecimento esteve
efetivamente encerrado, contados desde a data em que foi permitida a abertura, no
presente caso, a 18 de março de 2021, operando assim retroativamente e por isso
impossibilitado objetivamente temporariamente e por motivo de força maior de
cumprir as suas obrigações e consequentemente o não pagamento das rendas
referentes a esse periodo de acordo com as normas de direito civil que acima se
expôs;
Nos termos do artigo 156. º, n. º 2 do Código do Procedimento do Administrativo, na
versão em vigor, pode ser atribuída eficácia retroativa aos atos administrativos,
desde que sejam favoráveis aos interessados, e que, à data a que se pretende fazer
remontar a eficácia do ato, já existissem os pressupostos justificativos dos efeitos a
produzir;
Conforme explica Freitas do Amaral (cf. Curso, cit., 367)1, torna-se, assim,
necessário que (i) à data a que se pretende fazer remontar os efeitos do ato, o órgão
já fosse competente, de acordo com a lei, para tomar a decisão em causa, e (ii)
objetivamente já fosse possível praticar o ato em causa. Ora, não há dúvidas de que
ato em causa é favorável aos destinatários, e não prejudica terceiros; também não

1

A propósito do artigo 128.º, n.º 2 do CPA, que tinha conteúdo idêntico.

Seguimento
GAP - para conhecimento.
Gabinete de Apoio aos Vereadores José Manuel Santos, Maria
Clara Silva e Sara Ferreira - para conhecimento e seguimento junto

O Presidente da Câmara,

Nuno Ribeiro Canta

dos serviços envolvidos.
DAO - notificar a concessionária da presente deliberação.
DAO/STL - para conhecimento e envio da deliberação a todas as

unidades orgânicas flexíveis, publicitação da deliberação no sítio do
Município do Montijo através de Edital.
GCRP - para conhecimento e publicitação da deliberação no sítio da
internet.

Montijo, 6 de maio de 2021

MUNICÍPIO DO MONTIIO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO DE 2021/05/12
UNIDADE ORGÂNICA: ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
há dúvidas de que, a 18 de abril, já se verificava o contexto que justifica a adoção da
do presente ato.

A atribuição de retroatividade, corresponde à margem de livre decisão da
Administração, limitada, portanto, pelos princípios da atividade administrativa ou
normas convergentes gerais da função administrativa (cf. David Duarte, A Normal de
Legalidade Procedimento Administrativa, Almedina, Coimbra, 2006, 621 ss .. ). ln

casu, são, designadamente, os princípios da justiça, da igualdade, da boa fé, e da
prossecução do interesse público que justificam a presente deliberação, nos termos
já expostos;

Pelo exposto, defere-se parcialmente o requerimento da concessionária notificando-a
do teor da presente decisão;

Fica dispensada a audiência prévia da interessada, uma vez que considerando a data
da deliberação, será de prever que tal diligência possa comprometer a execução da
decisão, de acordo com o previsto na alinea c) do nº 1 do artigo 124º do Código de
Procedimento Administrativo.

Nestes termos, PROPÕE -SE que a Câmara Municipal delibere:
Seguimento
GAP - para conhecimento.
Gabinete de Apoio aos Vereadores José Manuel Santos, Maria
Clara Silva e Sara Ferreira - para conhecimento e seguimento junto
dos serviços envolvidos.
DAO - notificar a concessionária da presente deliberação.
DAO/STL - para conhecimento e envio da deliberação a todas as
unidades orgânicas flexíveis, publicitação da deliberação no sítio do
Município do Montijo através de Edital.
GCRP - para conhecimento e publicitação da deliberação no sítio da
internet.

O Presidente da Câmara,

Nuno Ribeiro Canta

Montijo, 6 de maio de 2021
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1. PRORROGAR, o prazo de execução do contrato de concessão do direito
de exploração do bar do Parque Municipal de Montijo, outorgado em 24
de janeiro de 2006 entre o Município do Montijo e Elisabete do Carmo
Ferreira da Silva Cardoso, por 53 dias com efeitos retroativos contados
desde 18 de março de 2021, data em que o estabelecimento abriu as
suas portas ao público, com fundamento em caso de força maior
decorrente das medidas de combate à epidemia que determinaram o
encerramento

do

bar

concessionado,

por

impossibilidade

de

cumprimento das obrigações contratuais, e em consequência exonerar
a concessionária do não pagamento das rendas referentes a este
período, devendo o mesmo0 encerrar a 1 O de maio de 2021;
2. DISPENSAR a audiência prévia da interessada, com fundamento no
disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 124º do Código de Procedimento
Administrativo.
DELIBERAÇÃO:

Aµz:irodo

do ?.s e do~t.s.

.do

mo~
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s.cis u~ 01 ~L.bí, 1u~o
e u, o v, dls~Çli"o do ?s::).
Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.º 4, do Art.º 57.º,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme deliberação de 25
de outubro de 2017, titulada pela Proposta n.º 02/2017.

22;:r~C)
Seguimento
GAP - para conhecimento.
Gabinete de Apoio aos Vereadores José Manuel Santos, Maria
Clara Silva e Sara Ferreira - para conhecimento e seguimento junto

O Presidente da Câmara,

Nuno Ribeiro Canta

dos serviços envolvidos.
DAO - notificar a concessionária da presente deliberação.
DAO/STL - para conhecimento e envio da deliberação a todas as

unidades orgânicas flexíveis, publicitação da deliberação no sítio do
Município do Montijo através de Edital.
GCRP - para conhecimento e publicitação da deliberação no sítio da
internet.

Montijo, 6 de maio de 2021

