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CADERNO DE ENCARGOS 

 

ARTIGO 1º 

Objeto 

1. O objecto do contrato a celebrar é a “Cessão de exploração do Museu da 

Vista Alegre”, incluindo os bens móveis, equipamentos e espaços ali 

existentes, assim como eventuais bens a adquirir ou locar que sejam tidos 

como indispensáveis para o adequado desenvolvimento das actividades 

museológicas, e que são da posse do Município de Ílhavo, entidade 

adjudicante. 

2. Para efeito do previsto no número anterior consideram-se bens móveis 

afectos ao Museu todo o acervo patrimonial/espólio já existente no Museu, 

conforme estipulado no respectivo Inventário. 

 

ARTIGO 2º 

Prazo da cessão 

O prazo da cessão é de 10 (dez) anos, contados da data da celebração do 

respectivo contrato. 

 

ARTIGO 3º 

Valor mínimo 

1. O valor mínimo total a considerar para efeitos de concurso é de 

460.000,00€ (quatrocentos e sessenta mil euros). 

2. Os valores mínimos referidos no número anterior serão acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor. 
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3. Os concorrentes deverão apresentar o seu melhor preço tendo em conta 

os critérios de avaliação constantes do ponto 14 do Programa de 

Procedimento.  

 

ARTIGO 4º 

Direitos da entidade adjudicante 

Constituem direitos da entidade adjudicante, para além de outros previstos na 

lei ou no presente Caderno de Encargos:  

a) Aprovar a proposta do plano anual de actividades e acompanhar a sua 

execução 

b) Representar, em conjunto com o adjudicatário, o Museu em reuniões 

institucionais, científicas e outras; 

c) Pronunciar-se sobre pedidos de cedência temporária de objectos das 

colecções, sobre eventual substituição de peças integradas no 

acervo/espólio objecto da exploração, bem como sobre a realização de 

fotografias ou filmagens nos espaços do Museu, em articulação com o 

adjudicatário; 

d) Instalar no espaço cedido um posto de turismo de divulgação do Município 

e da sua actividade cultural; 

e) Aprovar modelos de fardamento do pessoal afeto bem como do material 

gráfico a produzir, sendo que, quer um quer outro terão de incorporar 

sempre o logotipo do Municipio e/ou o brasão da Câmara Municipal de 

Ilhavo. 

f) Informar o adjudicatário de qualquer evento ou circunstância que se 

revelem susceptíveis de condicionar e/ou de suspender o normal e regular 

desenvolvimento das actividades museológicas, por forma a que esta possa 

dar resposta a essas situações em estrita colaboração com a entidade 

adjudicante; 
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g) Colaborar com o adjudicatário na troca e fornecimento de qualquer 

informação relativa à execução do presente acordo; 

h) Todos os outros que constam do Regulamento do Museu. 

 

ARTIGO 5º 

Deveres do adjudicatário 

Constituem deveres do adjudicatário, para além de outros previstos na lei e no 

presente caderno de encargos:  

a) Desenvolver a actividade cedida de acordo com os mais elevados níveis 

de qualidade e de serviço, compatíveis com a classificação do 

equipamento cultural que constitui o Museu e no quadro das orientações 

da Direcção designada para o efeito; 

b) Garantir a execução do plano anual de actividades; 

c) Apresentar um relatório de actividades com informação detalhada sobre a 

operacionalidade desenvolvida; 

d) Representar, em conjunto com o adjudicatário, o Museu em reuniões 

institucionais, científicas e outras; 

e) Elaborar, para efeitos de aprovação da entidade adjudicante, uma 

eventual política de incorporações, o plano de conservação preventiva e 

o plano de segurança do Museu; 

f) Pronunciar-se sobre os pedidos de cedência temporária de objectos das 

colecções, eventual substituição de peças integradas no acervo/espólio 

objecto da exploração, e realização de fotografias ou filmagens nos 

espaços do Museu; 

g) Submeter à apreciação da entidade adjudicante os modelos de vestuário/ 

fardamento do pessoal afeto à cessão de exploração do Museu, bem 

como do material gráfico a produzir os quais devem incorporar sempre o 

logótipo do Município de Ílhavo e/ou o brasão da Câmara Municipal de 
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Ílhavo e uma referência expressa à inclusão do Museu da Vista Alegre na 

rede de museus do Município.  

h) Elaborar, para efeitos de aprovação da entidade adjudicante, as linhas de 

investigação e interpretação das coleções, bem como a programação 

anual e programas educativos; 

i) Constituir-se fiel depositário do edifício e de todos os bens móveis ali 

existentes e que, eventualmente, lhe sejam entregues, que constarão de 

um inventário plasmado em documento, devidamente assinado pela 

entidade adjudicante e pelo adjudicatário; 

j) Aceitar a instalação no espaço cedido de um posto de turismo de 

divulgação do Município e da sua atividade cultural; 

k) Informar a entidade adjudicante de qualquer circunstância que possa 

condicionar o normal desenvolvimento das atividades concedidas;  

l) Colaborar com a entidade adjudicante na troca e fornecimento de 

qualquer informação relativa à execução do presente acordo; 

m) Fornecer à entidade adjudicante, ou a quem esta designar para o efeito, 

qualquer informação ou elaborar relatórios específicos sobre aspetos 

relacionados com a execução do contrato, desde que solicitados por 

escrito;  

n) Obter todas as licenças, credenciações e autorizações necessárias ao 

desenvolvimento da atividade museológica; 

o) Contratar os seguros adequados relativos ao imóvel propriamente dito e a 

cobrir os riscos decorrentes da exploração, nomeadamente os de 

responsabilidade civil, furto e recheio do Museu e seu espólio; 

p) Colaborar na promoção do Museu; 

q) Quaisquer outros previstos na lei, no presente caderno de encargos, no 

contrato ou no Regulamento do Museu. 
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ARTIGO 6º 

Período de Funcionamento do Museu 

O período de funcionamento do Museu é aquele que resulta do respectivo 

Regulamento aprovado nos termos legais.  

 

ARTIGO 7º 

Pagamento 

1. O adjudicatário obriga-se a pagar à entidade adjudicante o montante 

resultante da sua proposta. 

2. O não pagamento dos montantes resultantes da proposta e acordados em 

sede do contrato dentro dos respectivos prazos obriga o adjudicatário ao 

pagamento de juros de mora previstos na lei.  

 

ARTIGO 8º 

Caução 

O valor da caução é de 5 % do preço contratual, devendo o concorrente 

escolhido prestar a caução, de acordo com os modelos constantes do Anexo 

I, no prazo de 10 dias a contar da notificação prevista no n.º 2 do artigo 77.º 

do CCP, devendo comprovar essa prestação junto do Município de Ílhavo no 

dia imediatamente subsequente. 

 

ARTIGO 9º 

Fiscalização 

1. Para além dos poderes de gestão a entidade adjudicante tem ainda o 

direito de exercer a fiscalização de exploração, nomeadamente verificar se 

o adjudicatário está a cumprir as condições de cessão. 
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2. Para o efeito do número anterior, a entidade adjudicante dará instruções 

ao adjudicatário, far-lhe-á avisos e notificações e praticará os demais actos 

necessários. 

3. A exploração e o adjudicatário ficam também sujeitos à fiscalização que, 

em virtude de legislação especial, incumba a outras entidades. 

 

ARTIGO 10º 

Resolução do contrato 

Constituirão causas de rescisão do contrato, entre outras previstas no Código 

dos Contratos Públicos, a exploração do imóvel para fins diferentes do 

previsto, a falta de pagamento de qualquer prestação pecuniária em devido 

tempo, bem como o não cumprimento definitivo de qualquer cláusula 

contratual. 

 

ARTIGO 11º 

Casos omissos e legislação aplicável 

1. Os casos omissos no presente Caderno de Encargos e que se venham a 

julgar de importância decisiva para o bom e correcto funcionamento do 

Museu, serão acordados, sempre no devido respeito pelas orientações 

legais aplicáveis a esta matéria e pelas competências e direitos da 

entidade adjudicante, entre esta e o adjudicatário. 

2. Na impossibilidade de aplicação do disposto no número anterior, aplicar-se-

á, com as necessárias adaptações, o Código dos Contratos Públicos e 

demais legislação complementar aplicável ao assunto em causa. 

 

ARTIGO 12º 

Foro 

Em caso de litígio, será competente o Tribunal da Comarca de Aveiro. 


