Cessão do Direito de Exploração do Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova

CADERNO DE ENCARGOS

1. Disposições e cláusulas por que se rege a Prestação do Serviço
1.1.1.

O objeto do presente concurso corresponde à Cessão do direito de
exploração do Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova, e reger-se-á:
a) Pelas cláusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos
que dele fazem parte integrante, designadamente, as disposições e
condições explicitadas na Licença de Utilização dos Recursos Hídricos, N.º
L011565.2014.RH4 emitida em 2014.09.01 pela Agencia Portuguesa do
Ambiente;
b) Pelo disposto no DL 18/2008, de 29 de janeiro, e a restante legislação
aplicável, nomeadamente a que respeita à Segurança Social, ao
desemprego, à Segurança e Medicina no Trabalho.

1.1.2.

Para os efeitos estabelecidos na alínea a) do número anterior, consideram-se
integrados no contrato, este caderno de encargos, os restantes elementos
patenteados em concurso, a proposta do concorrente e todos os outros
documentos que sejam referidos no título contratual ou neste caderno de
encargos.

1.1.3.

Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alínea b) da cláusula
1.1.1 serão observados em todas as suas disposições imperativas e nas demais
cujo regime não haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele
fazem parte integrante.

2. Informações sobre as instalações e equipamento objeto do concurso
2.1 As instalações do NEA serão entregues nas suas atuais condições (ver sub-anexo
II.1. Cobertura fotográfica) correndo por conta do adjudicatário as reparações e
obras de reabilitação dos diferentes espaços (receção, sala de exposições
temáticas, sala de leitura, arquivo e bar/esplanada) que considere convenientes
para a prestação de um serviço público de elevada qualidade.
2.2 O adjudicatário terá de (re)instalar a rampa de acesso para pessoas com
mobilidade condicionada no local assinalado na Peça Desenhada (e sub-anexo
II.2. - Planta geral) usando para o efeito os materiais indicados no documento
“Especificações construtivas e materiais_ NEA.pdf”.
2.3 Independentemente das informações fornecidas nos documentos integrados no
contrato, entende-se que o adjudicatário se inteirou localmente das condições
do estabelecimento em questão, cujos direitos de exploração são objeto deste
concurso.
2.4 A falta de informações relativas ao estabelecimento em questão, ou a sua
inexatidão, só poderá servir de fundamento para reclamações quando não
estejam previstos nestas condições gerais nem sejam notoriamente identificáveis
na inspeção local realizada na fase de concurso.
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2.5 A cessão do direito de exploração compreende a totalidade das instalações do
edifício do Núcleo de Educação Ambiental conforme Peça Desenhada (Planta
das Instalações NEA) e dos demais equipamentos existentes, à data de início do
contrato.
3. Outras informações relevantes sobre as instalações do Núcleo de Educação
Ambiental

3.1.

Área de implantação: 145 m2 + rampa de acesso;

3.2.

Área de construção: 75 m2, subdividos num corpo principal “O Palheiro” (50
m2) ou NEA propriamente dito, onde decorrerão as ações de sensibilização e
promoção ambiental, e uma área de anexos (25 m2), na qual funciona o “bar
ambiente”, através do qual se garante o “sucesso/atratividade” do NEA.

3.3.

Seguidamente são especificados com maior detalhe as instalações, o que não
isenta os interessados de, localmente, procederem a todas as verificações que
entendam necessárias designadamente para se inteirarem do estado atual de
conservações de todos os espaços e seus equipamentos:
NEA (palheiro) - Cópia fiel de um dos palheiros da Costa Nova, para fins de
divulgação de matérias ligadas ao ambiente e à sua preservação e respeito.
Programa do espaço interior:
•

Receção

•

Sala de exposições temáticas

•

Sala de leitura

•

Arquivo

“bar ambiente” possui os seguintes equipamentos:
•

Balcão frigorífico de apoio

•

Balcão frigorífico de atendimento

•

Equipamentos em aço inox

Esplanada sobrelevada relativamente à duna, com reguado de madeira,
antiderrapante, separado 2 cm. O acesso à esplanada faz-se por escadas e
rampa (ver peça Desenhada), devendo contemplar:
•

Um sistema de pórtico com cabos de aço inox atirantados e um sistema de
lonas de correr para ensombramento;

•

Um banco corrido em madeira;

•

Iluminação encastrada no pavimento;

•

Mobiliário de esplanada.

Instalações sanitárias (homens/mulheres) cumprem a legislação aplicável e
apresentam os seguintes acabamentos:

3.4.

•

Pavimento em chapa de aço inox antiderrapante.

•

Revestimento final de paredes em chapa de aço inox lisa, até à altura das
padieiras das portas.

•

Um lavatório, uma sanita e um urinol em aço inox.

•

As portas abrem para o exterior.

Os interessados devem proceder no local ao levantamento exaustivo do
estado de conservação de todas as infraestruturas e equipamentos a fim de se
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inteirarem das necessidades de reabilitação que entendam convenientes para
a prestação de um serviço público de elevada qualidade.

4. Condições Gerais de Exploração do Núcleo de Educação Ambiental
4.1.

O Cessionário obriga-se a garantir o funcionamento NEA: Bar de Apoio e todas
as demais infraestruturas (descritas no ponto 3 deste caderno de encargos),
nas condições e termos da Licença de Utilização dos Recursos Hídricos N.º
L011565.2014.RH4 e em moldes que confiram elevados padrões de qualidade,
designadamente no que diz respeito à higiene e segurança das respetivas
instalações;

4.2.

Assegurar o funcionamento do NEA garantindo a dinamização de um
programa anual de atividades temáticas de educação ambiental e de
conservação da natureza de forma a promover e divulgar o património natural:
fauna e flora do espaço dunar onde se inserem as instalações do NEA;

4.3.

Assegurar, no período balnear, que vier a ser anualmente definido (Portaria a
emitir pela APAmbiente) a vigilância e segurança balnear conforme os demais
apoios praia existentes e nos termos do Plano de Salvamento Aquático
Municipal que se vier a adotar e em concordância com os aspectos legais que
vierem a ser estatuídos pela Capitania do Porto de Aveiro;

4.4.

Assegurar a manutenção (reposição de tábuas e varandins/barras de
segurança de madeira) dos passadiços existentes no espaço dunar
compreendido entre o NEA e o Cais Criativo da Costa Nova (Edifício Sóciocultural).

4.5.

O serviço a prestar pelo cessionário no “Bar de apoio/ambiente” é o serviço
previsto para os estabelecimentos de bebidas, obrigando-se aquele a respeitar
toda a legislação e regulamentos aplicáveis ao desenvolvimento da sua
atividade enquanto estabelecimento de bebidas e a munir-se das necessárias
licenças ou autorizações, nomeadamente do Alvará de Utilização e do Horário
de Funcionamento, bem como a apresentar na Câmara Municipal e na
Direção-Geral das Atividades Económicas a Declaração Prévia prevista no
Decreto-Lei (DL) 234/2007, de 19 de junho.
4.5.1. As despesas com vistorias relativas ao desenvolvimento da atividade serão
suportadas pelo concessionário, incluindo-se nestas as que resultarem de
reclamações apresentadas por terceiros.
4.5.2. O estabelecimento fica sujeito à fiscalização de todas as autoridades com
competência no âmbito da atividade desenvolvida, obrigando-se o
Cessionário a facultar o livre acesso aos agentes dessas autoridades por
forma a que possam exercer cabalmente as suas funções.
4.5.3. O concessionário não poderá responsabilizar a Câmara Municipal ou
exigir-lhe qualquer espécie de indemnização por eventuais danos
causados por acidentes de caráter natural ou outros.

4.6. O cessionário ficará obrigado ao fornecimento e apetrechamento de todo o
equipamento necessário ao bom funcionamento daquelas instalações e dos
serviços a prestar, nomeadamente, material, móveis, utensílios e artigos.
4.7. O cessionário é obrigado a manter o bom nível dos serviços naquele
estabelecimento.
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4.8. Deverão os produtos colocados à disposição dos utentes, assim como os
confecionados, estar em perfeito estado.
4.9. Deverá o cessionário afixar nos estabelecimentos e em lugar bem visível a
tabela de preços de todos os produtos existentes e serviços prestados, que
deverá ser redigida em português.
4.10. O cessionário obriga-se a dar assídua assistência à exploração do
estabelecimento e a manter o bom nome comercial do mesmo, através
nomeadamente, da correta solvência das suas aquisições aos diversos
fornecedores e pagamento ao seu pessoal.
4.11. O cessionário obriga-se no âmbito da presente cessão à limpeza e
manutenção das instalações do NEA, do “Bar de apoio” e instalações sanitárias
da estrutura.
4.12. Ficam também a cargo do cessionário a limpeza do NEA, da esplanada e
passadiços do espaço dunar envolvente mantendo-os em perfeito estado de
asseio e conservação.
4.13. O cessionário é obrigado a facultar o uso dos sanitários aos utentes do
estabelecimento objeto desta cessão e ainda ao público em geral, durante o
horário de funcionamento do Bar.
4.14. O Cessionário obriga-se a requisitar e disponibilizar o livro de reclamações nos
termos legais, ficando ainda obrigado a apresentar o mesmo, no prazo máximo
de 24 horas, na Câmara Municipal, logo que se verifique alguma reclamação,
de forma à mesma ser apreciada por esta.
4.15. O cessionário não poderá efetuar obras de alteração ou beneficiação no
NEA sem prévio consentimento da Câmara Municipal de Ílhavo, não podendo
da mesma forma impedir ou opor-se às que forem executadas por esta.
4.16. Cumprir todas as obrigações decorrentes das normas de higiene, segurança,
salubridade e ambientais, relativas ao uso destinado;
4.17. As deteriorações e prejuízos causados nas instalações adstritas ao NEA e “Bar
ambiente”, serão da inteira responsabilidade do cessionário.
4.18. Findo o contrato as instalações do NEA serão entregues ao Municio de Ílhavo,
em bom estado de conservação – em condições de permitam a utilização das
mesmas de forma ininterrupta – e livres de quaisquer ónus ou encargos.

5. Responsabilidade pelo Uso das Instalações
5.1. O cessionário é responsável pelo uso do imóvel, cabendo-lhe assegurar o
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis,
designadamente todas as que decorrem da Licença de Utilização dos
Recursos Hídricos N.º L011565.2014.RH4.
5.2. Em caso de incumprimento de qualquer norma legal, regulamentar ou
contratual, o cessionário é o único responsável, sendo-lhe imputada toda e
qualquer sanção independentemente do direito de regresso que ele tenha
sobre qualquer terceiro.
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6. Preço Base
6.1. O preço base anual para a adjudicação da cessão do direito de exploração
do Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova é de 600,00 € (seiscentos
euros).
6.2. São consideradas inaceitáveis as propostas apresentadas de valor inferior ao
preço base anual.
6.3. Até 30 dias após a assinatura do contrato, o Cessionário apresentará uma
caução a favor da Câmara Municipal de Ílhavo, no montante de 5% do valor
total da renda correspondente ao período da Cessão, que servirá de garantia
ao efetivo cumprimento das obrigações emergentes do presente contrato.
6.4. A caução será restituída no fim da Cessão e após a receção pela CMI das
instalações.

7. Calendário de pagamentos e atualização da renda anual
7.1. O candidato preferido obriga-se a proceder ao pagamento da renda anual
constante da sua proposta, em prestações mensais, que vencem no dia 8 de
cada mês a que disserem respeito. Os valores de mensalidade podem não ser
uniformes, devendo para isso a proposta ser apresentada com valores de
mensalidade mais elevados entre junho e setembro.
7.2. Os pagamentos referidos no número anterior são feitos na Câmara Municipal
de Ílhavo.
7.3. O valor da renda anual constante da proposta do Cessionário será atualizado
anualmente de acordo com a inflação.

8. Encargos fiscais e emolumentares e outros
8.1. Os encargos fiscais emolumentares e outros relacionados com a celebração
do contrato de cessão de exploração ficam a cargo do adjudicatário;
8.2. Constituem também encargos do cessionário despesas de natureza fiscal e
policial, tais como, licenças, contribuições, impostos, taxas, encargos sociais,
etc.
8.3. As despesas decorrentes do uso e exploração daqueles espaços - incluindo o
NEA, “Bar ambiente”, instalações sanitárias, e esplanada - , nomeadamente,
água e saneamento, eletricidade, RSU e outras, são da responsabilidade do
cessionário.

9. Resolução do contrato
9.1. O contrato pode, em qualquer altura, ser resolvido pela Câmara Municipal, a
título de sanção, sempre que ocorra violação das cláusulas aqui expressas, das
constantes do contrato e de quaisquer outros elementos para o qual o mesmo
remeta, havendo, em todos os casos, lugar a prévia audiência por escrito do
cessionário.
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10. Proibição do encerramento e abandono do estabelecimento
10.1. Constitui fundamento para a rescisão unilateral do contrato por parte da
Câmara Municipal, sem direito a indemnização por parte do cessionário, o
encerramento do estabelecimento por mais de 30 dias, sem justificação
aceite pela Câmara.
10.2. O abandono da exploração por parte do cessionário dará à Câmara
Municipal o direito de sequestro.

11. Inicio, duração e termo do contrato
11.1. A exploração terá início no primeiro dia do mês seguinte ao da adjudicação.
11.2. A cessão do direito de exploração objeto do presente concurso é dada por
cinco (cinco) anos, contados a partir da data de início da exploração,
renovável após esse período, anualmente.
11.3. A denúncia por qualquer uma das partes deverá ser feita com três meses de
antecedência em relação ao termo do seu prazo inicial ou de qualquer das
suas renovações.

12. Transmissão da posição contratual do cessionário
O direito de exploração objeto do presente concurso não é transmissível total ou
parcialmente, sendo nulos e de nenhum efeito os atos e contratos celebrados pelo
cessionário em contravenção desta cláusula, salvo consentimento expresso e escrito
da Câmara Municipal de Ílhavo e após homologação pela APA-AHRC (conforme
disposto na clausula 7.ª de “outras condições” da licença de utilização de recursos
hídricos.

13. Rejeição de responsabilidades
A Câmara Municipal não se responsabiliza por limitações, condicionamentos ou
recusa de autorizações ou de licenciamentos que sejam da competência de outras
entidades relativamente às atividades a desenvolver no estabelecimento.

14. Fiscalização
14.1. O cessionário responde perante a Câmara Municipal e demais entidades
fiscalizadoras pela ordem no estabelecimento que lhe é adstrito.
14.2. O cumprimento regular e assíduo das cláusulas constantes do contrato, de
todos os elementos do concurso, nomeadamente programa, caderno de
encargos, licença de utilização de recursos hídricos e proposta e, ainda,
quaisquer regulamentos de utilização existentes, são objeto de fiscalização
dos competentes serviços da Câmara Municipal.
Ílhavo, 07 de fevereiro de 2017
Caderno de Encargos

6

Cessão do Direito de Exploração do Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova

Anexo I – Elementos complementares, subdivido nos sub-anexos:
I.1. Cobertura fotográfica das instalações,
I.2. Planta geral, e
I.3. Licença de Utilização dos Recursos Hídricos (Ocupação do domínio público hídrico)

Sub-anexo I.1. – Cobertura fotográfica das instalações
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Sub-anexo I.2. – Planta geral
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Sub-anexo I.3. – Licença de Utilização dos Recursos Hídricos (Ocupação do domínio público hídrico)
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