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RECOMENDAÇÃO 

Fim do contrato de concessão com a P. Parques 

Em setembro de 2008 a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira decidiu lançar um concurso 

público para a ‘Concessão da exploração do estacionamento público de superfície de duração 

limitada e utilização onerosa na Zona A e de exploração do parque de estacionamento 

subterrâneo, na cidade de Santa Maria da Feira. 

Em contrapartida, a concessionária, para além do pagamento do valor proposto pela 

concessão, fica obrigada um pagamento fracionado de 40% da receita resultante da 

exploração do estacionamento à superfície, a ser efetuado mensalmente no 8º dia útil do mês 

seguinte a que diz respeito a receita, ficando ainda obrigada a “manter o estabelecimento da 

concessão em bom estado de conservação e perfeitas condições de utilização e segurança”, a 

entregar, montar e instalar os equipamentos de cobrança e a prestar uma caução no valor de 

2% do valor total do contrato. 

No referido contrato, está explícito que se salvaguarda o direito de fiscalização da Câmara 

Municipal sobre a concessionária e que o Município tem poderes para resolver, resgatar ou 

sequestrar o contrato de concessão, em situações concretas melhor especificadas no Caderno 

de Encargos. 

No ponto Oitavo do Contrato de Concessão diz explicitamente que “Sem prejuízo dos 

fundamentos gerais de resolução do contrato de concessão e do direito de indemnização nos 

termos gerais, o representado do primeiro outorgante pode resolver o contrato quando se 

verifique o estipulado na cláusula 36ª do Caderno de Encargos”, a saber: “a) incumprimento 

das cláusulas contratuais; b) desvio do objeto da concessão; c) a alteração das taxas de 

estacionamento em vigor na Zona de Estacionamento A, sem prévia alteração ao Regulamento 

Municipal de estacionamento de Superfície do Município de Santa Maria da Feira; d) a 

alteração das tarifas cobradas aos utentes do parque de estacionamento subterrâneo sem 

prévia autorização escrita do Município de Santa Maria da Feira; e) a extinção/falência do 

concessionário; f) a transmissão para terceiros de qualquer atividade, sem prévia e expressa 

autorização do Município de Santa Maria da Feira; g) a desobediência reiterada às instruções 
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do ponto de vista da gestão e exploração, emanadas pelo serviço do Município de Santa Maria 

da Feira relativamente à manutenção e conservação das instalações, do equipamento e 

eficiência do serviço; h) a falta por parte do concessionário, do pagamento dos valores a 

liquidar nos termos definidos, subsistindo essa situação por um período superior a 6 (seis) 

meses, após ter-se o mesmo constituído em mora; i) recusa ou impossibilidade do 

concessionário em retomar a concessão na sequência de sequestro; j) repetição, após retoma 

da concessão, das situações que motivaram o sequestro; k) ocorrência de deficiência grave na 

gestão e exploração, em termos que possa comprometer a sua continuidade ou regularidade 

nas condições exigidas pela lei ou contrato”.   

É referido ainda na referida cláusula que, nestes casos, “o parque de estacionamento e todo o 

equipamento aplicado no mesmo e na zona de estacionamento de superfície ficarão 

propriedade do concedente, sem que o concessionário tenha direito a qualquer indemnização 

e/ou à devolução da coisa prestada”. 

A P. Parques é a empresa que atualmente explora a concessão do estacionamento em Santa 

Maria da Feira. É uma empresa que não paga os 40% da receita resultante da exploração do 

estacionamento à superfície desde 2010. Nestes 100 meses de incumprimento do contrato 

acumulou já uma dívida de quase 700 mil euros ao Município de Santa Maria da Feira. 

Incompreensível é que a Câmara Municipal, tendo poderes para resolver o contrato sem 

qualquer tipo de indemnização para com a empresa incumpridora, tenha optado por manter 

uma concessionária que não paga há 100 meses. 

Esta situação atenta contra o interesse público e contra o erário público; prejudica os feirenses 

e o concelho, pelo que o contrato de concessão deve ser terminado de imediato. 

 

Pelo acima exposto, a Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, reunida em sessão 

ordinária de 12 de novembro de 2018, recomenda ao Executivo Camarário: 

Resolver, imediatamente e conforme previsto no Caderno de Encargos, o contrato de 

concessão com a empresa P. Parques por “falta por parte do concessionário, do pagamento 

dos valores a liquidar nos termos definidos, subsistindo essa situação por um período superior 
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a 6 (seis) meses, após ter-se o mesmo constituído em mora”, não resultando daqui nenhum 

tipo de indemnização à concessionária. 

 

Santa Maria da Feira, 12 de novembro de 2018  

 

O grupo municipal,  

Moisés Salvador Coelho Ferreira 

Salomé Almeida Ventura 

 

 


