
TERRA RICA OA HUMANIOAOE 

CONCURSO PUBLICO 

CADERNO DE ENCARGOS 

LOCA~AO DA EXPLORA~AO do 

"Parque de Pesca de Rendufe - Truticultura de estabula~ao" e dos 

Empreendimentos Turisticos no Espa~o Rural, com a tipologia de Casa de 

Campo 
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Artigo 1° 

OBJECTO DA LOCAtAO 
1-0 concurso tern por objecto a Adjudica~ao da loca~ao do seguinte: 

- do Parque de Pesca de Rendufe, sito no Lugar de Sobrada, freguesia de Rendufe, 

concelho de Ponte de Lima. 

- dos Empreendimentos Turlsticos no Espa~o Rural, com a Tipologia de Casa de 

Campo (Portaria n.2 937/2008, de 20 de Agosto) seguintes: 

a) Casa de Rendufe- Casa 1 e Casa 2 

b) Casa de Vilardo Monte 

c) Casa de Labruj6 

2- 0 Parque de Pesca e composto por urn espa~o exterior e urn espa~o coberto. 0 

espa~o exterior e constituldo por tres Lagoas e varias areas verdes, conforme planta. 0 

espa~o interior e composto por armazem, compartimento tecnico, balnearios, sala de 

refei~oes, escrit6rio, sala para pesagem e lavagem do pescado. (conforme planta 

anexa) 

Artigor 

DURA~AO DA LOCAtAO 

1 - A presente loca~ao e atribulda por urn prazo de 10 anos, contados a partir da 

assinatura do contrato, obrigando-se todos os concorrentes a apresentar proposta 

considerando este prazo. Ap6s este prazo, o contrato considera-se automaticamente 

renovado por sucessivos perlodos de 1 ano, ate urn maximo de nove, se nao houver 

Iugar a den uncia por qualquer das partes. 

2 - Caso haja denuncia, deve a mesma ser comunicada atraves da carta registada com 

aviso de recep~ao, a outra parte, com antecedencia minima de 60 dias seguidos. 

Artigo 3° 

USO EFECTIVO DO LOCADO 

0 locatario deve usar efectivamente a coisa para o fim contratado: Parque de 

Pesca - exclusivamente para Truticultura - Restaura~ao e Bebidas e alojamento 

turlstico. 

Artigo 4° 

BENS AFECTOS A LOCA~AO 
1 - A loca~ao do Parque de Pesca de Rendufe corresponde o parque e o 

estabelecimento conforme planta em anexo. 

2 -A Loca~ao dos empreendimentos turlsticos no espa~o rural, com a tipologia de 

campo corresponde o que consta da planta e do inventario em anexo. 

Artigo so 
PEQUENAS REPARA~OES 
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E lfcito ao locatario realizar pequenas reparac;:5es no im6vel quando elas se tornem 

necessarias para assegurar o seu conforto e comodidade. 

Artigo 6° 

REALIZA(:AO DE OBRAS 

1. Cabe a Camara Municipal executar todas as obras de conservac;:ao, ordinarias ou 

extraordinarias, referidas pelas leis vigentes ou pelo fim do contrato. 

2. 0 locatario apenas pode executar quaisquer obras quando autorizado pela Camara 

Municipal, a solicitac;:ao do mesmo. 

Artigo 72 

TRANSMISSAO DA POSI(:AO DE LOCATARIO 

Durante a vigencia do contrato e permitido o trespasse, nao se interrompendo 

nem suspendendo o prazo ate entao decorrido. 

Artigo go 

OBRIGA(:OES DO LOCATARIO 

Constituem encargos e deveres do locatario: 

a) Pagar a renda definida dentro do prazo fixado; 

b) Facultar a Camara Municipal a inspec;:ao dos im6veis; 

c) Nao aplicar os im6veis a fim diverse daquele a que se destina, conforme art. 32 do 

presente caderno de encargos; 

d) Nao fazer dele uma utilizac;:ao imprudente; sendo responsavel pelo eventual mau 

uso que fac;:a das instalac;:5es fixas de agua, esgotos, electricidade e gas. 

e) lnformar o locador de qualquer circunstancia que possa condicionar o normal 

desenvolvimento da actividade; 

f) Tolerar as reparac;:5es urgentes, bem como quaisquer obras ordenadas pela 

Camara Municipal; 

g) Adquirir o material de copa e cozinha inerente a actividade de restaurac;:ao e 

bebidas. 

h) Assegurar a manutenc;:ao das Lagoas, atendendo ao disposto no Despacho ng 

30571/2008; e do espac;:o exterior conforme planta anexa. 

• 0 destine final da agua, para safda de fundo, deve ser efectuado em cisterna para 

a Etar de Ponte de Lima, de acordo com a proposta de projecto; 

• Utilizac;:ao de alimehtos extrusados; 

• Distribuic;:ao automatica e homogenea dos alimentos nos tanques, evitando 

sobredosagens; 

• Proibic;:ao de libertar, atraves do canal de safda de agua utilizando sedimentos 

para o meio receptor; 
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• Cumprimento dos valores limite de emissao definidos legalmente, em termos de 

SST, CBOS, f6sforo total e azoto total, para rejei~ao de agua no rio Labruja 

• lmplementa~ao de um programa de monitoriza~ao da qualidade da agua do Rio 

Labruja, em termos deCBOS, oxigenio dissolvido, azoto amoniacal, amonfaco nao 

ionizado, nitrites e fosfatos, com periodicidade trimestral, a ser realizado durante 

o lQ ano de funcionamento da unidade e a ser reformulado, se necessaria, em 

memento posterior; 

• A monitoriza~ao referida na medida anterior deve ser efectuada a montante e a 

jusante da instala~ao e, ainda, em locais que permitam caracterizar as incidencias 

da descarga no rio; 

• Os resultados da monitoriza~ao indicados nas medidas anteriores devem ser 

remetidos a CCDR Norte; 

• Caso se verifique no futuro, ap6s a entrada em funcionamento da instala~ao, 

incidencias significativas na qualidade do rio Labruja, derivadas da descarga de 

agua da unidade, o proprietario deve tomar de imediato medidas adicionais de 

minimiza~ao, tais como a instala~ao de urn sistema de tratamento de agua, tendo 

em vista a sua filtra~ao e degrada~ao da materia organica. 

i) Obter todas as licen~as, certifica~oes, credencia~oes e autoriza~oes necessarias 

ao exerdcio da actividade integrada ou de algum modo relacionada com o 

objecto do contrato, salvo estipula~ao contratual em contrario. 

j) Assegurar que exista no parque o material necessario a pratica de pesca, 

designadamente cestas, canas e fio de pesca, anz6is, chumbos, e disponibiliza-los, 

a titulo gratuito aos utilizadores que solicitem, com a obrigatoriedade de o 

devolve rem nas condi~oes em que lhes foi disponibilizado. 

k) Manter em perfeito estado de asseio e funcionamento todo o espa~o e 

equipamento do Parque; 

I) Assegurar o born estado das trutas, designadamente o seu transporte, 

acondicionamento, alimenta~ao e manuten~ao no estrito cumprimento da 

legisla~ao em vigor para o sector. 

m) Velar pela guarda e conserva~ao dos bens recorrendo a autoridade policial 

sempre que se mostre necessario; 

n) Dotar os espa~os de meios que evitem todo ou qualquer tipo de polui~ao, 

incluindo a sonora; 

o) Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar 

ou a impedir o cumprimento legal e atempado de qualquer das suas obriga~oes e 

possa constituir causa de resolu~ao; 

p) Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situa~ao que corresponda a 

acontecimentos que alterem substancialmente o normal desenvolvimento da sua 
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atividade, bern como da verifica~ao de anomalias estruturais ou outras que sejam 

significativas, para a boa conserva~ao dos espa~os; 

q) Fornecer, por escrito e no menor prazo posslvel, relat6rio circunstanciado e 

fundamentado das situa~oes constantes da allnea anterior, integrando 

eventualmente a contribui~ao de entidades externas e de reconhecida 

competencia, com indica~ao das correspondentes medidas tomadas ou a 

implementar para supera~ao daquelas situa~oes. 

r) Apresentar prontamente as informa~oes complementares ou adicionais que lhe 

forem solicitadas. 

s) Nao permitir condutas ofensivas dos bons costumes e de moral publica, bern 

como praticas suscetlveis de provocar inc6modo para os utentes; 

t) Manter em perfeito estado de asseio e funcionamento todos os espa~os e bens 

(mobiliario equipamento e utensllios); 

u) Realizar a manuten~ao preventiva de modo a evitar degrada~ao, sendo da 

responsabilidade a repara~ao de todas as avarias, assim como a substitui~ao de 

todos os bens quando necessaria; 

v) Restituir os im6veis e respetivos bens, em perfeitas condi~oes, fin do o contrato 

Artigo 9!! 

FUNCIONAMENTO 

0 horario de funcionamento sera de acordo com a legisla~ao em vigor e 

obedecera ao que determina o Regulamento Municipal de Horario de Funcionamento. 

Artigo 10° 

LOCAL DE PAGAMENTO DA RENDA 

1. A renda corresponde a uma presta~ao pecuniaria e peri6dica. 

2. A primeira renda veneer-se-a no momenta da celebra~ao do contrato e cada uma 

das restantes deverao ser pagas ate ao dia 8 de cada mes, ou no dia util 

imediatamente seguinte. 

3. A renda sera paga na Tesouraria da Camara Municipal, sita na Pra~a da Republica, 

dentro do horario normal de atendimento ao publico. 

4. · A rend a sera actualizada anualmente de acordo com os coeficientes de 

actualiza~ao vigentes, publicados anualmente em Portaria publicada em Diario da 

Republica. 

5. A primeira actualiza~ao pode ser exigida um ano ap6s o inlcio da vigencia do 

contrato e as seguintes, sucessivamente, um ano ap6s a actualiza~ao anterior 

6. A Camara Municipal comunica, por escrito e com a antecedencia minima de 30 dias 

seguidos, o coeficiente de actualiza~ao e a nova renda dele resultante. 
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Artigo 11.0 

MORA DO LOCATARIO 

No caso de se verificar mora no pagamento, o locatario fica obrigado, para aiE~m do 

valor da renda em dfvida, ao pagamento de uma indemniza<;:ao igual a 50% daquele 

que for devido. 

Artigo1r 

DEVER DE MANUTEN~O E RESTITUI~O 

1. 0 locatario e obrigado a manter e restituir os im6veis, no estado em que os 

recebeu, ressalvadas as deteriora<;:oes inerentes a uma prudente utiliza<;:ao, em 

conformidade com os fins do contrato. 

2. Presume-se que os im6veis foram entregues a Camara Municipal em bom 

estado de manuten<;:ao quando nao exista documento onde as partes tenham 

descrito o estado daqueles ao tempo da entrega. 

Artigo 13.0 

PERIODO DE CARENCIA 

1. 0 arrendatario tera um perfodo de carencia de um mes para o pagamento da 

renda, que contara a partir da data de assinatura do contrato, para instalac;ao e 

adapta<;:ao dos im6veis ao fim proposto. 

2. 0 perfodo de carencia termina impreterivelmente ao fim de um mes a contar 

da assinatura do contrato, independentemente de ter finalizado ou nao a 

instala<;:ao e adapta<;:ao do im6vel ao fim proposto. 

Artigo 14° 

INDEMNIZA~O PELO ATRASO NA RESTITUI~O DO IM6VEL 

Se o im6vel nao for restitufdo, por qualquer causa, logo que finde o contrato, o 

locatario e obrigado, a titulo de indemniza<;:ao, a pagar ate ao momento da 

restitui<;:ao, o valor de 35,00 € por cada dia de atraso. 

Artigo 152 

RESGATE DA LOCAtAO 

1. A loca<;:ao podera ser resgatada pela Camara Municipal, por razoes de interesse 

publico, ap6s o decurso do prazo fixado no contrato ou ainda em qualquer altura, 

concedendo um prazo maximo de 90 dias ao adjudicatario para entrega do local nas 

mesmas condi<;:oes em que o recebeu. 

2. Em caso de resgate, o locatario tem direito a uma indemniza<;:ao correspondente 

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o 

beneffcio que resulte da antecipa<;:ao dos ganhos previstos. 
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Artigo 16Q 

REVOGA~AO DA LOCA~AO 

1. A Camara Municipal podera dar por terminada a loca~ao se o locatario nao cumprir 

as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, bern como as descritas no contrato 

a celebrar, e ainda se: 

a) Forem alteradas as condi~oes iniciais do contrato, designadamente por 

incumprimento do pagamento mensal da retribui~ao fixada, desvio do objecto da 

loca~ao e quando se verifiquem perturba~oes ou deficiencias graves na 

organiza~ao e regular desenvolvimento da actividade ou no estado geral das 

instala~oes e equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade 

daquela actividade ou a integridade e seguran~a de pessoas e bens; 

b) Ap6s julgamento, o locatario for condenado por infrac~oes graves, 

relacionadas com a actividade comercial que exerce; 

c) Cessa~ao ou suspensao, total ou parcial, pelo locatario da execu~ao ou 

explora~ao do estabelecimento. 

2. A resolu~ao da loca~ao sera sempre precedida de instaura~ao do competente 

processo, no qual o locatario sera ouvido. 

3. A resolu~ao da loca~ao nao dara Iugar ao pagamento de quaisquer indemniza~oes. 

0 Contrato de loca~ao caduca: 

Artigo 17,Q 

CASOS DE CADUCIDADE 

a) Findo o prazo estipulado; 

b) Por morte do locatario, ou tratando-se de pessoa singular ou colectiva, pela 

extin~ao da actividade. 

Artigo 18Q 

RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

1. 0 locador responde por danos causados pelo locatario a terceiros no 

desenvolvimento da actividade por facto que ao primeiro seja imputavel. 

2. - 0 locador responde ainda por facto que nao I he seja imputavel, mas neste caso s6 

depois de exercidos quaisquer direitos resultantes de contrato de seguro que no caso 

caibam. 

Artigo 19Q 

EFEITOS DA EXTIN~AO DO CONTRA TO NO TERMO PREVISTO 

No termo do contrato, nao sao oponfveis, ao locador, os contratos celebrados com 

terceiros para efeitos do desenvolvimento da actividade. 
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Artigo 202 

ENCARGOS E DESPESAS 

1. Os encargos e despesas correntes respeitantes ao fornecimento de bens e 

servi~os, designadamente agua, luz, gas, e outras despesas modais, relativos ao 

locado sao por conta do locatario. 

2. Os encargos com as despesas de electricidade e agua devem ser contratados em 

nome do locatario. 

Artigo 21.2 

INSPEC~AO DA EXPLORA~AO 

1. 0 Municipio de Ponte de Lima reserva-se o direito de efectuar inspeq;:oes a 

explora~ao e ao estado de conserva~ao de estruturas afectas as instala~oes do 

Parque de Pesca. 

2. A fiscaliza~ao dara conhecimento por escrito ao locatario das deficiencias 

verificadas, devendo aquele promover a sua correc~ao. 

Artigo 222 

ENCARGOS DO CONTRA TO 

Sao da inteira responsabilidade do locatario as despesas resultantes da 

celebra~ao do contrato. 

Artigo 232 

INTERPRETA~AO DAS CI.AUSULAS DO CADERNO DE ENCARGOS E CASOS OMISSOS 

Qualquer duvida que seja suscitada na interpreta~ao de algumas clausulas 

deste caderno de encargos, existindo casos omissos, sera a mesma esclarecida, ou 

suprida a omissao, por despacho do Presidente da Camara. 

Artigo 24.2 

INTERPRETA~AO, VALIDADE OU EXECU~AO DO CONTRATO 

Os litfgios emergentes da execu~ao do contrato serao regulados pela legisla~ao 

portuguesa em vigor, em particular a Lei n.Q 6/2006 de 27 de Fevereiro e submetidos 

ao foro do Tribunal Judicial da comarca de Ponte de Lima, com renuncia a qualquer 

outro. 

Ponte de Lima, to de Abril de 2014, 

0 Presidente da Camara Municipal, 

, C-k ---
Victor Manuel Alves Mendes (Eng.) 
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