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CADERNO DE ENCARGOS
CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA
PRAIA FLUVIAL DO MALHADAL
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Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
Contato: +(351) 274 670 000 | Fax: (+351) 274 672 697 | geral@cm-proencanova.pt | www.cm-proencanova.pt
Página 1 de 8| DI005V01

Câmara Municipal
Jurídico

Cláusula 1.ª
Objeto
1.

O presente Caderno de Encargos tem por objeto definir os termos e condições da cessão de
exploração do Bar da Praia Fluvial da Malhadal, propriedade do Município de Proença-a-Nova.

2.

A exploração compreende a prestação de um serviço de qualidade.

3.

Só podem concorrer, pessoas singulares (em nome próprio ou devidamente representado) ou
pessoas coletivas através dos seus legais representantes, que exerçam qualquer das atividades
incluídas na Secção I- Alojamento Restauração e Similares do Quadro de Classificação
Portuguesa de Atividades Económicas CAE-REV.3, anexo ao Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de
novembro.
Cláusula 2.ª
Obras e Equipamento

1.

A presente cessão de exploração inclui todos os equipamentos fixos e equipamentos móveis
propriedade do Município de Proença-a-Nova, devidamente elencados no Anexo I a este
Caderno de Encargos.

2.

A aquisição de equipamentos e utensílios necessários à exploração, para além dos previstos no
Anexo I, é da responsabilidade do cessionário.

3.

Tendo como finalidade a salvaguarda do nível de qualidade do serviço e das instalações, a
aquisição prevista no número anterior carece de prévia autorização do Presidente da Câmara
Municipal.

4.

A responsabilidade pela manutenção e eventual reparação do equipamento existente,
constante do Anexo I, durante a vigência da cessão de exploração do espaço é da
responsabilidade do cessionário, obrigando-se este a restituí-los em bom estado de
conservação, salvo depreciações normais de utilização, no final do prazo da cessão de
exploração.

5.

O cessionário fica, ainda, obrigado a substituir os que inutilizou ou perdeu, por outros de
qualidade equivalente, previamente aprovados pelo Presidente da Câmara Municipal

6.

Durante o prazo de cessão de exploração quaisquer obras que o cessionário pretenda realizar,
carecem de prévio consentimento escrito por parte da Câmara Municipal.

7.

As obras a realizar deverão ser executadas de acordo com as normas legais, regras da arte e
regularmente concluídas, não podendo ficar paradas a meio, ou deixadas nesse estado, sob
pena do cessionário indemnizar a Câmara Municipal, no valor que esta terá de suportar para as
terminar ou destruir.
Cláusula 3.ª
Obrigações gerais do cessionário

1.

Sem prejuízo de outras obrigações previstas no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas
contratuais, da celebração do contrato decorrem para o cessionário, as seguintes obrigações
principais:
a)

Garantir a prestação de um serviço de qualidade;

b)

A manter o bar e as zonas adjacentes, os equipamentos fixos, os equipamentos móveis e os
utensílios em perfeitas condições de limpeza e higiene, cumprindo todas as normas legais
em termos de segurança e salubridade;
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c)

O cessionário é responsável pela limpeza, manutenção e cuidados das casas de banho do
espaço, exceto casos pontuais que serão acautelados pelo Municipio de Proença-a-Nova;

d)

O cessionário é responsável pela exploração do Parque Aquático “Fluviflun”, arrecadando
as respetivas receitas, sendo o preço e as normas de funcionamento definidas no Anexo II
deste Caderno de Encargos;

e)

Sem prejuízo do mencionado no número anterior garantir a permanência de um ou mais
vigilantes para garantir o bom funcionamento do Parque Aquático “Fluviflun”;

f)

Não depositar vasilhame no espaço público ou à vista, mesmo quando no interior;

g)

Proceder à reparação ou substituição, no prazo que lhe for fixado pelo Presidente da
Câmara Municipal, de todos os equipamentos que, por deficiente e inadequada utilização,
não reúnam as condições de higiene, segurança e apresentação necessárias;

h)

Praticar uma política de preços que não exceda o normalmente praticado em
estabelecimentos congéneres;

i)

Proceder à imediata aplicação de todas as medidas e sugestões formuladas pelas
autoridades de fiscalização alimentar, económica e sanitária,

j)

Apresentar, no termo de vigência do contrato, o inventário de todo o material e
equipamento existente, de onde constem, designadamente, as quantidades e o estado de
conservação do material e equipamento posto à sua disposição com indicação das
respetivas substituições, caso tenham ocorrido, e razões que as determinaram;

k)

Garantir, no que diz respeito ao bar e restaurante, o cumprimento de todas as normas
legais inerentes ao HACCP;

l)

Cumprir e fazer cumprir pelos seus clientes, trabalhadores e fornecedores as regras de
segurança e de circulação nas instalações cedidas, e no edifício em geral.

2.

O cessionário obriga-se a pagar na Tesouraria da Câmara Municipal entre o dia um e o dia oito,
do mês a que se refere, a mensalidade resultante da sua proposta. A esta mensalidade acresce o
Imposto sobre o Valor Acrescentado – I.V.A., à taxa legal em vigor, nos termos da alínea c) do
n.º 29 do artigo 9.º do Código do I.V.A.

3.

São, ainda, da responsabilidade do cessionário as despesas do consumo de água, de
eletricidade, de gás, de telefone, internet, as quais não se encontram incluídas no valor da
proposta a apresentar.

4.

O cessionário não pode ceder, por qualquer forma, os direitos decorrentes da presente
cedência, sem o prévio consentimento escrito da Câmara Municipal.
Cláusula 4.ª
Caução

1.

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao cessionário a
prestação de caução de valor correspondente a 1.500,00€ (mil e quinhentos) euros, com
exclusão do IVA.

2.

A caução deve ser prestada no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de notificação da decisão
de cessão da exploração, em conformidade o modelo constante do Anexo III ao Convite.

3.

No caso de não ser efetuada a prestação da caução, a cessão ficará sem efeito, podendo a
exploração ser cedida ao proponente que tiver apresentado o segundo melhor preço.
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4.

A caução prestada pode ser executada pela Câmara Municipal, sem necessidade de prévia
decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo cessionário, das obrigações contratuais
ou legais, nomeadamente entrega de equipamentos estragados ou inutilizados.

5.

A resolução do contrato pela Câmara Municipal não impede a execução da caução, contanto
que para isso haja motivo.

6.

A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o cessionário na
obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no
prazo de 10 (dez) dias a contar da data de notificação da Câmara Municipal para esse efeito.

7.

A caução prestada será libertada pela Presidente da Câmara Municipal, no prazo máximo de 10
dias contados da data de cessação do contrato.

8.

Em alternativa à caução pode o proponente efetuar na Tesouraria da Câmara Municipal, a
entrega/depósito do valor em dinheiro à ordem da Câmara, contra recibo de entrega, que será
devolvido com o terminus do contrato, caso sejam cumpridas todas as obrigações assumidas.
Cláusula 5.ª
Seguros e encargos sociais

1.

O cessionário ficará responsável pelo pagamento de todos os encargos sociais estabelecidos na
lei que digam respeito ao pessoal que se encontra ao seu serviço, bem como a efetuar um
seguro, cuja apólice cubra acidentes de trabalho e doenças profissionais.

2.

O cessionário é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta a
cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuação no valor
mínimo de 25% do valor da proposta.

3.

O cessionário é obrigado a contratar um seguro multirriscos, com cobertura de riscos elétricos
em equipamentos, a favor do Município de Proença-a-Nova.
Cláusula 6.ª
Patentes, licenças e marcas registadas

1.

São da responsabilidade do cessionário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.

2.

Caso a Câmara Municipal venha a ser demandada por ter infringido, na execução do contrato,
qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o cessionário indemniza-a de todas as
despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a
que título for.
Cláusula 7.ª
Obrigações do cedente

A Câmara Municipal de Proença-a-Nova compromete-se a:
a)

Colaborar com o cessionário na resolução das questões atinentes ao local cedido;

b)

Verificar o bom estado das instalações e dos equipamentos objeto desta cessão com a
periodicidade anual, através de vistoria a realizar ao imóvel, feita por uma comissão
constituída, no mínimo, por três técnicos com competência nas seguintes áreas:
I.

Arquitetura;
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II.

Engenharia Civil,

III.

Engenharia Eletrotécnica;

IV.

Saúde Pública.
Cláusula 8.ª
Vigência e denúncia da cessão de exploração

A cessão de exploração vigora pelo prazo de 3 épocas balneares, iniciando-se no ano 2021 e
terminus em 2023.
Cláusula 9.ª
Resolução por parte da Câmara Municipal
1.

A Câmara Municipal pode operar a resolução do contrato e reaver o local cedido sem
necessidade de indemnizar o cessionário, sempre que se verifique o não cumprimento pontual
de qualquer obrigação assumida, nomeadamente:
a)

O não pagamento da importância referida no n.º 2 da cláusula 3.ª, dentro do prazo
estabelecido;

b)

A utilização abusiva ou acentuada deterioração das instalações e dos equipamentos;

c)

A prática de ações ou omissões que prejudiquem a qualidade e o normal funcionamento do
local cedido;

d)

Abandono pelo cessionário da exploração do bar, entendendo-se como tal a suspensão da
atividade sem causa justificada durante um prazo superior a 30 dias consecutivos ou 60
interpolados, quando exista forte indício de não retomara a atividade;

e)

Cessação ou suspensão, total ou parcial, pelo cessionário da exploração sem que tenham
sido tomadas medidas adequadas à remoção da respetiva causa;

f)

Ocorrência de deficiência grave na organização e desenvolvimento pelo cessionário das
atividades concedidas, em termos que possam comprometer a sua continuidade ou
regularidade nas condições exigidas por lei e pelo contrato;

g)

A utilização do local cedido para fins diversos do estatuído no presente Caderno de
Encargos;

h)

A condenação em processo-crime por ofensa à saúde pública decorrente de ilícito praticado
nas instalações cedidas;

i)

O desrespeito pelas demais obrigações assumidas na cláusula 3.ª deste contrato, bem como
o incumprimento do n.º 3 da cláusula 10.ª.;

j)

O incumprimento do projeto de dinamização do espaço, proposto pelo cessionário.

2.

Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos no presente Caderno
de Encargos e na lei, a Câmara Municipal pode resolver o contrato, a título sancionatório, no
caso de o cessionário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe
incumbem.

3.

Verificando-se o incumprimento das obrigações previstas no presente artigo e
consequentemente a resolução do contrato, o cessionário fica impedido de concorrer durante
dois anos consecutivos a concursos promovidos pela Câmara Municipal com idêntico objeto do
previsto neste Caderno de Encargos.
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Cláusula 10.ª
Fiscalização
1. O cessionário responde perante a Câmara Municipal e demais entidades fiscalizadoras pela
ordem e tranquilidade da área da exploração que lhe é adstrita.
2. A qualidade e as condições do serviço prestado são objeto de fiscalização pelos serviços do
Município e demais entidades competentes.
3. No exercício do seu poder de fiscalização, a Câmara Municipal, pode notificar o cessionário, para
corrigir as deficiências detetadas no que diz respeito à conservação e segurança das instalações e
à qualidade dos serviços prestados.
Cláusula 11.ª
Gestor do Contrato
Sem prejuízo do mencionado na cláusula anterior fica designado como gestor do contrato o técnico
Luís Carpinteiro.
Cláusula 12.ª
Mora
O não pagamento, no prazo estipulado, da importância referida no n.º 2 da cláusula 3.ª constitui o
cessionário na obrigação de pagar juros de mora, nos termos legalmente previstos.
Cláusula 13.ª
Omissões
Os casos omissos no presente Caderno de Encargos serão resolvidos por acordo entre o cedente e o
cessionário, no devido respeito pelas normas legais e regulamentares aplicáveis.
Cláusula 14.ª
Foro competente
Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato define-se o tribunal territorial com
competência em razão da matéria.

Paços do Concelho, 05 de abril de 2021
O Presidente da Câmara
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Date: 2021.04.06 09:42:18
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João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo
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Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
Contato: +(351) 274 670 000 | Fax: (+351) 274 672 697 | geral@cm-proencanova.pt | www.cm-proencanova.pt
Página 6 de 8| DI005V01

Câmara Municipal
Jurídico

ANEXO I
MATERIAL MALHADAL

Fogão elétrico 2 bicos
Tostadeira
Torradeira
Mesas
Máquina lavar copos
Máquina de gelo
Arrefecedor de garrafas

Quantidade
1
1
1
2
1
1
1

Termoacumulador
Eletrocutor de insetos
Cadeiras plásticas pretas
Balcão
Frigorifico combinado

1
1
8
1
1
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Anexo II
NORMAS DE FUNCIONAMENTO FLUVIFUN
•

Horário de funcionamento do Parque Aquático é o seguinte:
Segunda a Domingo das 10h00 às 20h00

•

É expressamente proibida a menores de 5 anos.

•

Crianças entre os 06 e 10 anos só podem entrar parque aquático acompanhadas de um
adulto.

•

Desde a entrada até à saída do parque aquático é OBRIGATÓRIO o uso do colete.

•

O não uso do colete é motivo de exclusão do recinto.

•

Tempo de utilização:

•

•

o

A utilização do parque é feita através de períodos de 30 minutos, no final deste tempo o
utilizador tem de regressa à entrada do parque;

o

Uma pessoa pode adquirir um bilhete de utilização de 30 minutos, 1 hora ou para todo o
dia;

o

Ao final de cada período de 30 minutos o responsável pelo parque emite um sinal
sonoro quando começa e termina o período de utilização.

O preço por utilização individual é definido nos seguintes termos:
o

30 minutos – 2,50€

o

60 minutos – 3,00€

o

Dia inteiro – 10,00€

O preço por utilização por grupo de 5 pessoas é definido nos seguintes termos:
o

60 minutos – 2,00€/por pessoa

o

Dia inteiro – 8,00€/por pessoa

•

O pagamento é efetuado à entrada do parque.

•

Após o pagamento é entregue um colete a cada pessoa, de uso obrigatório no parque.

•

No final da utilização o colete é obrigatoriamente entregue na receção do parque.

•

Cada pessoa é responsável pela utilização do colete, não podendo danificar, alterar ou
escrever no mesmo sob pena de ter de pagar um colete novo.

•

É expressamente proibido mergulhar fora do parque.

•

Não é permitido nadar por baixo do parque.

•

É igualmente proibido mergulhar para a água sem antes verificar as condições de segurança.

•

É expressamente proibida a entrada de bebidas alcoólicas e comida no espaço.

•

É proibido fumar na área do aquafun.

•

É expressamente proibida a entrada de animais no equipamento.

•

A lotação máxima do parque é de 50 pessoas.

•

É expressamente proibida a entrada no parque fora do horário de funcionamento.

•

O talão comprovativo de compra do período de utilização tem de ser guardado pelo menos
durante o dia em que foi comprado.
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