
MUNICIPIO PONTE E> UMA 
TERRA RICA DA HUMANIDADE 

EDITAL 
__ VICTOR MANUEL ALVES MENDES, NA QUALIDADE DE 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA: -----
-- FAZ PUBLICO QUE, a Camara Municipal na reuniao de 20 de janeiro 

de 2014, aprovou o Regulamento Clara Penha- Casados Sabores, anexo ao 

presente edital como sua parte integrante. ____________ _ 

__ Mais torna publico que o regulamento em questao entrara em vigor 15 

dias seguidos ap6s a sua publicitagao nos termos legais. _______ _ 

___ Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 

vao ser afixados nos lugares do estilo. _____________ _ 

___ Pagos do Concelho de Ponte de Lima, 12 de Fevereiro de 2014. __ 

0 Presidente da Camara Municipal, 

~-----~ 
~ 

Eng.0 Victor Mendes 
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TERRA RICA DA HUMANIDAOE 

CLARA PENHA- CASADOS SABORES 

REGULAMENTO 

0 Municipio tern vindo, ao Iongo dos ultimos anos a promover urn conjunto de projetos que perspetivam a 
valoriza9ao profissional e empreendedorismo, este ultimo com especial enfoque na valoriza9ao 
econ6mica e promo9ao dos recursos end6genos, na perspetiva da cria9ao de riqueza conferindo valor 
acrescentado aos produtos de origem interna, com base na qualidade e distin9ao. 

Com a requalifica9ao do edifico Clara Penha- Casa dos Sabores (tradicional Restaurante Clara Penha) o 
Municipio ambiciona criar novas oportunidades no ambito da forma9ao, constituindo-se como espa9o 
privilegiado de apoio as atividades do ensino superior e profissional, na area da gastronomia e do vinho. 
Neste contexto, sera dada especial importancia ao desenvolvimento de a96es de defesa e promo9ao da 
gastronomia local com particular destaque para o tipico e genuino Arroz de Sarrabulho. 

Ainda no ambito da estrategia de eficiencia coletiva e de promo9ao e valoriza9ao econ6mica dos recursos 
end6genos, esta iniciativa permitira disponibilizar as empresas do concelho urn espa9o adequado, de 
qualidade e distin9ao, de apoio as atividades que concorram para a promo9ao e excelencia dos seus 
produtos e na forma9ao dos seus recursos humanos. 

Para alem das funcionalidades indicadas, as caracteristicas deste espa9o permitem-lhe acolher varios 
tipos de eventos associados a dinamicas ao nivel do turismo de neg6cios ou de lazer no concelho, como 
por exemplo, alm09os e jantares integrados conferencias ou congressos, workshops e provas de 
degusta9ao, exposi96es e outras manifesta96es de indole cultural, sublinhando-se, no entanto e para 
qualquer um deles, a sua natureza com padroes de elevada qualidade e referencia. 

Face a importancia que este espa9o reveste na dinamica do Municipio, importa regulamentar as 
condi96es da sua utiliza9ao, implementando urn conjunto de regras que garantam o respeito e zelo pelas 
suas instala96es e equipamentos, estipulando ainda os criterios para apurar responsabilidades e para 
ceder o espa90 a determinadas entidades individuais ou coletivas. 

Por outro lado, tratando-se de um equipamento publico de utiliza9ao coletiva, a respetiva gestao 
pressupoe, em alguns casos, o pagamento de um Pre9o por parte dos utilizadores. 

Assim, 

Ao abrigo do disposto no artigo 241.0 da Constitui9ao da Republica Portuguesa, artigos 114.0 a 119.0 do 
C6digo do Procedimento Administrativo, conjugado com a alinea k) do n° 1 do artigo 33° da Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, procedeu-se a elabora9ao do presente Regulamento da Clara Penha
Casa dos Sabores. 

CAPITULO I 

DISPOSICOES GERAIS 

Artigo 1° 

Tel 258 900 400 · Fax 258 900 41 o · Prac;:a da Republica · 4990-062 Ponte de Lima . geral@cm-pontedelima.pt. www.cm-pontedelima.pt 



TERRA RICA OA HUMANIOAOE 

Objeto 

Constitui objeto deste regulamento a definic;ao das regras de utilizac;ao, frequencia e cedencia de 
espac;os, mobiliano e equipamentos integrados na Clara Penha - Casa dos Sabores, adiante 
designada de Casa dos Sabores. 

Artigo 2!> 

Objetivos 

1. A Casa dos Sabores apresenta urn conjunto de espac;os, mobiliario e equipamentos que se 
destinam a uma utilizac;ao de caracter formativo, ludico, cultural, recreativo, social, econ6mico e de 
lazer, direcionada preferencialmente para a promoc;ao do vinho e da gastronomia local, da qual se 
destaca o tipico e genuino Arroz de Sarrabulho. 

Artigo 3" 

Destinatarios 

1. 0 presente regulamento aplica-se a pessoas coletivas de direito publico, de direito privado e 
pessoas coletivas e singulares com ou sem fins lucrativos. 

CAPiTULO II 

ENTIDADE RESPONSAVEL E SUAS COMPETENCIAS 

Artigo4° 

Entidade Responsavel 

Os espac;os da Casa dos Sabores sao geridos pelo Municipio de Ponte de Lima. 

Artigo 5° 

Competencias 

1. Compete ao Presidente da Camara ou ao Vereador com competencias delegadas, 
nomeadamente: 

a) Nomear urn responsavel para a Casados Sabores; 

b) Tomar as medidas necessarias ao born funcionamento e aproveitamento da Casados Sabores, 
incluindo o respetivo horario de funcionamento ou suas alterac;oes; 

c) Receber, analisar e submeter a Camara Municipal os pedidos de cedencia; 

d) Comunicar, por escrito, aos interessados, o deferimento ou indeferimento do pedido de cedencia, 
os dias, horas e espac;os que sao cedidos. 
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2. Compete a Camara Municipal decidir sabre os pedidos de cedencia. 

CAPiTULO Ill 

INSTALACCES, ACESSO E UTILIZACAO 

Artigo SO 

Acesso 

A utilizagao da Casa dos Sabores e permitida a instituig5es, a pessoas coletivas e a populagao em 
geral e dentro dos objetivos consagrados no presente regulamento. 

Artigo 7.0 

lnstala~oes, Mobiliario, Equipamentos e Utensilios 

1. A Casados Sabores conta com os seguintes espagos (Anexo 1 - Planta dos Espa~os): 

a) Bare Sala de Jantar com capacidade para 50 pessoas sen tad as; 

b) Cozinha devidamente equipada; 

c) Duas salas de Formagao com capacidade para 20 e 10 pessoas sentadas; 

2. A Casados Sabores conta como mobiliario, equipamentos, materiais e utensilios definidos, por 
tipologia de espago, em Anexo 2. 

3. A Casa dos Sabores conta ainda com as seguintes valencias: 

a) Internet: Rede wireless gratuita 

Artigo SO 

Responsabilidade pela Utiliza~ao 

1. Cada utilizador (individual ou grupo) e responsavel por si e pelos atos que praticar dos espagos 
da Casa dos Sabores; 

2. A utilizagao das instalag6es por grupo, responsabiliza a entidade e/ou o seu representante por: 

a) Manter o asseio, a disciplina e a ordem nas instalag5es; 

b) Conservar as instalag5es, mobiliario e equipamentos em iguais condigoes as que encontrou 
aquando do inicio da utilizagao, devendo conferir a situagao como funcionario em servigo, tanto no 
inicio como no final da utilizagao. 

3. 0 Municipio de Ponte de Lima nao se responsabiliza por qualquer objeto ou valor perdido no 
interior das instalagoes. 
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Artigogo 

Condi~oes Gerais de utiliza~ao 

1. As datas e condi<;oes de montagens e desmontagens de todo o material necessaria ao evento 
que nao seja da propriedade da autarquia, mas sim dos respetivos promotores, deverao ser 
acordadas com o responsavel pelo espa<;o, indicado de acordo com a alinea a) do Artigo 5.0

, 

devendo ser devidamente respeitadas. A montagem e desmontagem de todo o material serao de 
inteira responsabilidade da entidade responsavel pelo evento. 

2. Todo o tipo de material extra a ser utilizado devera ser comunicado pelo requerente aquando do 
pedido de reserva dos espa<;os, declarando-se par ele responsavel, desde que respeite as 
condi<;oes expostas no presente capitulo. 

3. Os utentes devem utilizar corretamente as instala<;oes, bern como os materiais colocados a sua 
disposi<;ao. 

4. E da responsabilidade dos organizadores do evento qualquer dana patrimonial ou de material 
durante a realiza<;ao do evento. Os organizadores sao responsaveis pela perda, roubo ou utiliza<;ao 
negligente do material requisitado e utilizado no evento. Nao podem ser danificados/alterados os 
espa<;os (paredes, tetos, chao, etc.). 

5. Em caso de necessidade de altera<;ao de algum detalhe, devera ser feito o pedido previa do 
mesmo ao Presidente da Camara Municipal ou ao vereador com competencias delegadas, sendo 
passive! de efetuar apenas ap6s o seu deferimento. 

6. A elabora<;ao e a coloca<;ao de cartazes ou outro tipo de informa<;ao de divulga<;ao e da inteira 
responsabilidade da entidade organizadora do evento, mas a sua afixa<;ao devera ser previamente 
autorizada pelo Municipio. 

7. As paredes dos espa<;os poderao servir de suporte a objetos (cartazes, etc.) apenas se for 
utilizado material que nao deteriore ou danifique as paredes. Contudo, este procedimento devera 
estar sujeito a autoriza<;ao. 

8. 0 requerente devera deixar as instala<;5es, mobiliario e equipamentos exatamente como os 
encontrou. Caso tal nao aconte<;a, podera ser responsabilizada par qualquer dana causado, ou 
despesa inerente a reposi<;ao da normalidade. 

9. As repara<;Qes que ten ham que ser efetuadas na sequencia de danos causados serao faturadas 
ao requerente. 

10. Nao sera admitida a entrada a participantes em numero superior ao da capacidade do espa<;o 
alugado. Nos casas em que nao seja possivel prever o numero de ocupantes, o requerente 
compromete-se a respeitar a lota<;ao dos espa<;os. A mesma entidade e responsavel pela 
manuten<;ao da ordem nos espa<;os par si requisitados. 
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11. Ao Municipio e reservado o direito de exigir a prestagao de quaisquer garantias previas 
destinadas a cobrir responsabilidades do requerente. 

12. 0 requerente e responsavel pelos riscos relativos ao evento e pelos danos causados nas 
instalay6es ou a terceiros. 

13. 0 Municipio reserva o direito de limitar o numero de visitantes ou participantes sempre que 
considere estar em risco a seguranga de pessoas ou bens ou con state a violagao de norm as legais. 

14. 0 Municipio declina quaisquer responsabilidades nos eventuais furtos ou roubos de materiais 
expostos e, em geral, por danos causados pelo evento ou dele resultantes. 

15. E da responsabilidade do requerente providenciar todos os seguros obrigat6rios indispensaveis 
a realizagao das atividades a desenvolver nos espagos da Casa dos Sabores 

Artigo 10° 

Limpeza do Espa~o 

A limpeza das instalay5es, durante todo o periodo de cedencia, e da exclusiva responsabilidade da 
entidade usuaria do espago. 

Artigo 11° 

Deveres do utilizador 

1. 0 utilizador de qualquer instalagao ou equipamento dos espa9os da Casa dos Sabores esta 
obrigado ao cumprimento dos seguintes deveres: 

a) Cumprir as normas definidas no presente regulamento; 

b) Utilizar os espayos da Casados Sabores no respeito pelos seus objetivos, consignados no artigo 
2° deste regulamento; 

c) Ser diligente na utiliza9ao das instala96es, do mobiliario e dos equipamentos; 

d) Respeitar o tempo definido para a utiliza9ao dos serviyos e equipamentos disponiveis; 

e) lndemnizar os danos ou perdas da sua responsabilidade; 

~ Pagar o Prego correspondente aos serviyos prestados; 

g) Atender e respeitar as indicay6es que I he forem transmitidas pelos trabalhadores em exercicio de 
fungoes; 

h) Cumprir, na medida do aplicavel, o estipulado no C6digo dos Direitos de Autor Conexos; 

i) Nao utilizar materiais suscetiveis de deteriorar as instala96es, mobiliario ou equipamentos. As 
paredes dos espa9os poderao servir de suporte a objetos (cartazes, etc.) apenas se for utilizado 
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material que nao deteriore ou danifique as paredes. Contudo, este procedimento devera estar 
sujeito a autorizagao; 

j) Nao e permitida a entrada de animais nos espagos da Casa dos Sabores, salvo tratando-se de 
cao-guia que acompanhe pessoa com deficiencia, nos termos do disposto no Decreta-Lei n.0 

74/2007, de 27 de Mar<;o. 

Artigo 12<' 

Normas de Utiliza~ao 

Constitui obrigagao dos utilizadores, seja em nome individual como coletivo, o seguinte: 

a) Verificar as condigoes de seguranga dos equipamentos existentes no espago cedido; 

b) Responsabilizar-se pelos valores/objetos que estejam nas instalagoes da Casados Sabores. 

c) Responsabiliza-se par qualquer dano patrimonial ou de material durante a realizagao do evento, 
bern como pela perda, roubo ou utilizagao negligente do material requisitado e utilizado, ou existente 
nos espagos. 

n Ser responsavel par todos OS aspetos relacionados com a organizagao dos eventos. 

Artigo 13° 

Cedencias e seus Requisites 

1. As instalagoes, o mobiliario e respetivos equipamentos poderao ser utilizados por entidades 
publicas ou privadas, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Camara, com antecedencia 
de vinte dias seguidos. 

2. 0 requerimento do espago devera conter os seguintes dados: 

a) ldentifica<;ao do requerente e, no caso de pessoas coletivas, a respetiva identificagao, bern como 
do seu representante legal; 

b) Morada/sede, numero de telefone/fax e e-mail; 

c) A(s) instalagao(s) que pretende utilizar; 

d) A(s) finalidade(s) da utilizagao; 

e) 0 periodo da utilizagao, com indicagao expressa das datas e horas de inicio e fim, incluindo 
montagem e desmontagem; 

n Estimativa do numero de utilizadores na atividade a desenvolver; 

g) A especificagao do mobiliano, equipamentos, materiais e utensilios da propriedade do Municipio a 
utilizar e/ou requisitar caso nao constem na lista anexa (Anexo 2), e das respetivas quantidades; 
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h) Descriminagao das atividades a realizar, espagos equipamentos, materiais e utensilios que 
pretendam utilizar da sua propriedade/responsabilidade, bern como o numero de pessoas 
presentes; 

i) Outros pormenores considerados relevantes para o evento. 

3. Na apreciagao do requerimento e, sobretudo, no caso de acumulagao de pedidos para a mesma 
data, o Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima ou o Vereador com competencias 
delegadas tera, designadamente, em consideragao: 

a) a natureza e o tipo de evento pretendido e a consonancia comas objetivos da Casa dos Sabores; 

b) a natureza jurldica do requerente eo fim prosseguido; 

c) o interesse municipal na realizagao do evento; 

d) se estao em causa interesses igualmente prosseguidos por esta Edilidade; 

e) a data de entrada do requerimento nos Servigos; 

4. Dar-se-a preferencia as entidades com sede na area do Municipio. 

5. Desde que as caracteristicas e condigoes tecnicas das instalagoes o permitam e dal nao resulte 
prejuizo para os utilizadores, podera ser autorizada a utilizagao simultanea por varias entidades ou 
grupos de pessoas. 

6. A Camara Municipal de Ponte de Lima podera indeferir os pedidos de cedencia caso se observe, 
designadamente: 

a) A impossibilidade de conciliagao com atividades do Municipio ou outros pedidos efetuados; 

b) A existencia de um clara risco para a seguranga dos utentes ou para a conservagao das 
instalagoes, mobiliario ou equipamentos; 

c) A inadequagao das atividades propostas as caracteristicas do espago solicitado; 

d) Serem atividades que possam colocar em causa o born nome do Municipio ou das quais nao 
resultem beneflcios para a comunidade; 

e) A impossibilidade de garantia de meios e condig5es a prestagao de um servigo com qualidade. 

D A ocorrencia de anteriores situag5es de ma utilizagao ou uso abusivo das instalagoes pelo 
requerente, designadamente, ao nivel da violagao de regras de seguranga, de higiene e de tudo 
quanta disposto nas presentes normas. 

7. Ap6s o deferimento do pedido, devera ser paga o Prego respetivo, nos termos do Artigo 19° do 
presente regulamento. 

Artigo 14° 

Cedencia a Terceiros 
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E expressamente proibido, a todos aqueles a quem tenha sido concedida a utilizac;ao dos espa90s a 
cedencia das instalac;oes a terceiros. 

CAPiTULO VI 

OUTRAS DISPOSICOES 

Artigo 15° 

Encerramento 

1. A Casa dos Sabores esta aberta todo o ana, nas suas diversas valencias, salvo situaC{Oes 
devidamente justificadas e ponderadas, nomeadamente as relacionadas com datas da programac;ao 
Municipal e/ou outras de forc;a maior. 

2. Os servic;os e/ou equipamentos podem ainda encerrar temporariamente, par periodos de tempo 
em que a frequencia nao justifique o seu funcionamento. 

CAPiTULO VII 

PRE CO 

Artigo 16° 

Pre~o 

Os pre~s de utilizac;ao prevista no presente regulamento sao aqueles que constam da Tabela 
anexa (Anexo 3). 

Artigo 17° 

Redu~ao do Pre~o da Cedencia ou lsen~ao 

1 - Em func;ao do interesse do acontecimento no ambito dos objetivos inerentes a criac;ao da Casa 
dos Sabores, nomeadamente no que diz respeito a promoc;ao da gastronomia local, do vinho, do 
artesanato au de outros produtos locais au quando se trate de atividades merit6rias e sem fins 
lucrativos, pode a camara reduzir au isentar o valor do Prec;o. 

2 - Quando o valor for reduzido au cedido a titulo gratuito, nos termos do numero anterior, deve ser 
incluida a menc;ao "Como Apoio do Municipio de Ponte de Lima" como log6tipo do Municipio em 
todos as meios de publicidade da iniciativa. 

Artigo 18.0 

Compensa~ao 
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Quando, par motivos de fon;a maior, alheios ao utilizador, se verifique a impossibilidade de 
utilizagao dos espagos e/ou servigos cujo prego foi previamente pago, proceder-se-a a 
compensagao do respetivo valor sendo essa decisao uma competencia da Camara Municipal. 

Artigo 19° 

Prazos de pagamento do Pre~o 

1. 0 Prego pela utilizagao devera ser pago ate 5 dias anteriores a realizagao do evento na 
Tesouraria da Camara Municipal. 

CAPiTULO VIII 

FISCALIZACOES E SANCOES 

Artigo 20° 

Fiscaliza~ao 

1. Compete ao Municipio, atraves dos responsaveis previstos neste regulamento, bern como dos 
Servigos de Fiscalizagao e das autoridades policiais, zelar pelo seu cumprimento. 

2. Os utilizadores sempre que infrinjam as disposigoes deste regulamento ou · quaisquer outras 
normas de utilizagao existentes, serao responsabilizados nos termos do presente capitulo. 

3. Ocorrendo incumprimento dos deveres ou normas de utilizagao, previstos neste regulamento, que 
perturbe o normal e regular funcionamento dos equipamentos, sera determinado ao utilizador, como 
sangao acess6ria, a saida imediata das instalag6es. 

Artigo 21° 

Contraordena~oes 

1. Sem prejuizo do disposto em lei especial, constitui contraordenagao, punida pelo Presidente da 
Camara, com coima graduada de 50€ a 1000€, tratando-se de pessoa singular, sendo estes limites 
elevados para o dobra no caso de pessoa coletiva, a violagao, dos deveres previstos no artigo11° do 
presente regulamento. 

2. A tentativa e a negligencia sao puniveis. 

3. Em caso de comportamento que perturbe o normal e regular funcionamento dos equipamentos 
objeto deste regulamento, o Presidente da Camara pode aplicar a sangao acess6ria de interdigao 
de acesso, ate ao limite de 2 anos. 

Artigo~ 

9/13 

Tel 258 900 400 · Fax 258 900 41 o · Prac;:a da Republica · 4990-062 Ponte de Lima . geral@cm-pontedelima.pt. www.cm-pontedelima.pt 



T ERRA RICA OA HUMANIOADE 

Responsabilidade civil e criminal 

Sem prejuizo da responsabilidade criminal que no caso couber, os danos causados nas instala9<)es, 
mobiliario ou equipamentos, sao imputados ao utilizador ou utilizadores responsaveis e importa a 
reposic;ao dos bens danificados no seu estado inicial ou o pagamento do valor correspondente ao 
prejuizo causado, nos termos do C6digo Civil. 

CAPiTULO VIII 

DISPOSICOES FINAlS 

Artigo23° 

Duvidas e Omissoes 

As duvidas e om1ssoes resultantes da interpretac;ao ou aplicac;ao das disposic;oes deste 
regulamento, serao resolvidas pelo Presidente da Camara, e em ultima instancia pela Camara 
Municipal. 

Artigo 24° 

Direito de Participa~ao 

Qualquer sugestao ou reclamac;ao relacionadas com as instalac;oes da Casa dos Sabores, 
nomeadamente sabre alterac;ao de horarios, comunicac;ao de anomalias ou qualquer outro assunto 
de interesse, devera ser dirigida por escrito ao Presidente da Camara. 

Artigo 25° 

Entrada em vigor 

0 presente regulamento entra em vigor 15 dias seguidos ap6s a sua publicitac;ao, nos termos legais. 

Aprovado pela Camara Municipal na reuniao de 3 de Fevereiro de 2014 

Ponte de Lima, 12 de Fevereiro de 2014, 

0 Presidente da Camara Municipal, 

Victor Mendes, Eng.0 
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MUNICIPIO PONTE B LIMA 
TERRA RICA CA HUMANIDADE 

ANEXO 1 DO REGULAMENTO DOS ESPACOS DA CASA DOS SABORES DO 

MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA- PLANT A DOS ESPACOS 
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INST ALACCES SANITARIAS 

Porta-rolos de papel. 3 

Porta-piagabas mural. 3 

Dispensador de toalhas de papel. 2 

Dispensador de sabao mural de sabonete liquido, em ayo inoxidavel. 6 

Barras de apoio de sanita esquerdo, fixos, em ayo inoxidavel polido. 2 

Barras de apoio de sanita basculante direito, em ago inoxidavel polido. 2 

DIVERSOS 

Modulo de 9 cacifos com a profundidade de 0,60m e 3,00m de altura com estrutura em ago inox , revestidos 
com paineis fen61icas na cor cinza antracite, com 13mm em portas, ilhargas laterais , prateleiras e base em 1 
placas fen61icas de 10mm e costa de armaria com 3mm de espessura. 

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAlS 

Separador de gorduras com decantador com o diametro exterior de 1, 15m , altura de 1 ,53m e volume total de 
1 

8161itros, incluindo kit de aspiragao com respectiva tubagem com 075mm. 

EXAUSTAO, VENTILACAO E SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUAS SAN IT ARIAS 

Fornecimento e colocagao de extractor serie Decor 100 SR da SIP ou equivalente, para embutir no tecto , 
2 

incluindo todas as ligagoes electricas necessarias e todos os trabalhos necessaries ao seu bam acabamento 

PRODUCAO DE AGUAS QUESTES SANITARIAS 

Colectores sol ares, incluindo todos os materiais e acess6rios necessaries ao seu bam funcionamento 3 

Bomba circuladora 1 

Regulador solar 1 

Vasos de expansao com capacidade para 181ts 2 

Termoacumulador em ayo inoxidavel AISI316 com duas serpentinas e capacidade para 5001. 1 

Caldeira mural para funcionar a gas, para apoio do sistema solar e ao aquecimento ambiente 1 

INSTALACCES ELECTRICAS E TELEF6NICAS 

Conjunto de antenas VHF, UHF e FM. 1 

Fornecimento e aplicagao de secador de maos automatico em ago inox com as seguintes caracteristicas: 220-
3 

240 V, 50Hz, 1800w, 240x320mm. 

Bastidor de 19' 42 UIS- 60cm, constituido par: prateleira 19- para chao 60-80x80cm;um paine! transferencia 
24 portas RJ45 cat. 6; parafusos P/frontal19"; regua de 19" com 4 tomadas mais duas telefone; prateleira 19" 

1 
27cm; conjunto de ventilagao de tecto 60x60/80/100; prateleira de 19" telesc6pica 60-80x80cm; prateleira de 
19" fixa 60-80x80, regua para 12 saidas de TV e Hub I Switch 24 portas Rack 

SISTEMA DE SEGURANCA ANTI·INTRUSAO 

Central Anti-lntrusao 1 

Bateria 12 V. 17 AH. para a central. 2 

Teclado remota digital em LCD 2x16 caracteres. 2 

Detector infravermelho dupla tecnologia. 11 

Sirene interior auto protegida de alta frequencia 12 V. 1 

Sirene exterior com dupla tampa de protecgao anti sabotagem, auto alimentada, com flash incorporado, com 
sistema temporizador de alarme de acordo como Dec.-Lei n° 297/99 em vigore homologada pelo IPQ, CALL- 1 
CRI + Bateria 12 V. 2,3 AH. 

Transmissor telef6nico via linha fixa pt para transmissao de ocorrencia de alarme as pessoas responsaveis. 1 

SISTEMA DE VIGILANCIA DE CCTV 

Mini-dome digital a cores dia/noite, alta resolugao 550 TVL, anti-vandalismo, com lente auto-iris varifocal 
3 

2.8-11 mm para o exterior. 

Mini-dome digital a cores dia/noite, alta resolugao 540 TVL, anti-vandalismo, com lente auto-iris varifocal 
3 

2.5-6mm para o interior. 



Video gravador digital 8camaras, 500 GB de capacidade de disco rigido, 400 fps em gravagao (CIF), 
visualizagao 200fps, gravagao em tempo real, com ligagao a Internet para visualizagao de imagens a distancia, 1 
porta USB, com gravador de DVD's. 

Fonte de alimentagao digital. 1 

Monitor 22" TFTILCD a cores. 1 

REDE DE SEGURANCA CONTRA·INCENDIOS 

Central de detecgao de incendios enderegavel de 1 loop; capacidade para gerir 126 enderegos, display LCD 
com 4 linhas alfanumericas retroiluminadas, com led's indicadores e teclas de fungao, memoria de registo dos 1 
ultimos 500 eventos, com fonte de alimentagao, conforme a norma EN 54 e certificagao VdS. 

Bateria 12 V I 12 AH. para a central. 2 

Detector optico de fumos enderegavel com isolador de curto-circuito bidireccional, com base, conforme norma 
8 

EN54 e certificagao VdS, do tipo PL-33000 + SDB 3000 Detectomat ou equivalente. 

Detector de gas 1 

Detector Termovelocimetrico analogico enderegavel com base incluida 2 

Fornecimento e aplicagao de Detector de fumo p/feixe IR Emissor I Receptor c/reflector - 5 a 50m 1 

Botoneira de alarme manual enderegavel com isolador de curto-circuito integrado, LED vermelho para indica 
4 

alarme e amarelo para indicagao de falha, conforme norma EN54 e certificagao VdS. 

Sirene exterior com dupla tampa de protecgao anti sabotagem, auto alimentada, com flash incorporado, com 
sistema temporizador de alarme de acordo com o Dec.-Lei n° 297199 em vigor e homologada pelo IPQ, + 1 
Bateria 12 V. 2,3 AH. 

Sirene interior electronica 24 V. Vermelha. 2 

Transmissor telefonico via linha fixa pt para transmissao de ocorrencia de alarme as pessoas responsaveis. 1 

Extintor 6 Kg de po Quimico ABC, com caixa de abrigo em chapa metalica pintada a vermelho, com visor em 
acrilico, com as dimens5es de 0,60x0,30x0,20m, embutidas nas paredes, incluindo todos os trabalhos e 3 
materiais necessarios ao seu bom acabamento. 

Extintor 2 Kg de C02 Neve Carbonica com caixa de abrigo em chapa metalica pintada a vermelho, com visor 
em acrilico, com as dimens5es de 0,60x0,30x0,20m, embutidas nas paredesldivisorias, incluindo todos os 2 
trabalhos e materiais necessaries ao seu bom acabamento. 

INST ALACAO DEAR CONDICIONADO 

Fornecimento e colocagao de controlador central touch-screen do tipo AG-4150A da MITSUBISHI ou 
1 

equivalente. 

Fornecimento e colocagao de unidade exterior serie "Y" advance (8HP) - R41 Oa do tipo PUHY-P200YHM-A da 
1 

MITSUBISHI ou equivalente. 

Fornecimento e colocagao de unidade interior, consola de chao com ENV. do tipo PFFY-P15VBM-E da 
2 

MITSUBISHI ou equivalente. 

Fornecimento e colocagao de unidade interior, consola de chao com ENV. do tipo PFFY-P32VLEM - E da 
6 

MITSUBISHI ou equivalente. 

Fornecimento e colocagao de unidade mural (paine! liso branco puro) do tipo PKFY-P15VBM-E da 
1 

MITSUBISHI ou equivalente. 

COZINHA INDUSTRIAL 

CONJUNTO DE ESTANTERIA DE CARGA, com estrutura tubular em aluminio, perfis e travessoes reforgados, 
anodizados e polidos, prateleiras em placas de Polipropileno e pes niveladores. Capacidade para 150Kg po 
modulo. Profundidade de 580mm com 4 niveis de prateleiras e 1800mm. 
de altura. Con junto composto por: 1 
1 a - 1 Modulo em angulo de 856mm 
1 b - Modulo linear de 2025mm 
1 c - Modulo linear de 2025mm 

ABATEDOR DE TEMPERATURA, estrutura interna e externa em ago inoxidavel AISI 304. lsolamento em 
poliuretano de alta densidade com 60mm de espessura. Para tabuleiros GN 111 , de 6 calhas, produtividade 

1 
maxima de 15 kg I ciclo, para uma gama de temperatura de +65°c a 18°c e potencia de 1510 W (220V). Dim.: 
760 x 760 x 970mm do tipo BCF 15A da ZANUSSI 



ARMARIO FRIGORiFICO, construgao exterior em ago inox AISI 304 com costas em chapa galvanizada, e 
interior em ago inox AISI 304 18/10 com cantos arredondados. lsolamento a poliuretano com densidade de 
40kg/m3

. Capacidade de 780 Its mais um compartimento de 230 Its para peixe, com !res portas. Temperaturas 1 
de funcionamento -1°/+1°C e +2°/+fl"C. Descongelamento automatico. Dim: 1385x700x2030mm do tipo ANDP 
1003 TF/G 

ARMARIO FRIGORiFICO, temperaturas positivas, exterior e interior em ago inox AISI 304, costas em chapa 
galvanizada, isolamento em espuma de poliuretano, uma porta, capacidade de 500 litros. Controlo digital. 

1 
Temperatura de funcionamento: -2°/+8° C. Palencia: 650W Dim: 687x700x2030mm do tipo AN 501 T/F da 
INFRICO 

ARMARIO FRIGORiFICO, temperaturas negativas, exterior e interior em ago inox AISI 304, costas em chapa 
galvanizada, isolamento em espuma de poliuretano, uma porta, capacidade de 470 litros. Controlo digital. 

1 
Temperatura de funcionamento: -18° C. Palencia.: 910W Dim: 687x700x203mm, do tipo AN 501 BT da 
INFRICO 

FORNO CONVECTOR, a gas, revestimento exterior em ago inox AISI 304. camara de confecgao, suporte de 
grelhas e containers, difusor e a conduta de aspiragao sao em ago inox A lSI 430. Porta e dotado de dispositive 
de fecho com comando de seguranga e o vidro e temperado. Camara com curvas interiores sem soldas . 
Sistema de aquecimento atraves de queimador atmosferico, seguranga e acendimento do queimador primario 
atraves de piloto e termopar. Acendimento de queimador pilate atraves de isqueiro piezoelectrico. Termometro 

1 
de visualizagao da temperatura na camara de confecgao. Sistema de iluminagao da camara, lateral, com 
lampada de tipo normal; Termostato electromecanico regulavel: temperatura de funcionamento de 30 a 300°C. 
Com indicador optico de funcionamento do grupo aquecedor e termometro de controlo. Temporizador para 
regulagao de tempo de confecgao fino de 120 min. com avisador acustico. Com 5 niveis de humidade. Para 10 
grelhas GN 1/1. Dim: 890x900x970mm, do tipo FCF101 G da ZANUSSI 

TABULEIRO GN 1/1 em ago inox, com profundidade de 65mm. Dim.: 530x325x65mm 10 

GRELHA GASTRONORM EM I NO X, com varao com diametro de 7mm. Dim.: 530x325mm 5 

SUPORTE BASE para Forno de convexao forgada FCF 101, fechado com portas e equipado com guias para 
1 

tabuleiros GN 1/1 e alojamento para torneira de lavagem. Dim.: 900x770x850mm do tipo ZANUSSI 

ESCAPARATE, construgao em ago inox, estruturado em tube 40x40mm ago AISI 304,com algado de 80mm, 
1 

com tampa superior, equipado c/ 2, prateleiras, fechado na frente c/ 1 porta pivotante Dim.:750x700x850mm 

FRITADEIRA GAS do tipo ZANUSSI KFRG800, em ago inoxidavel AISI 304, com 1,5 mm de espessura. 
paineis frontais, laterais e posteriores em ago inoxidavel AISI 304, com acabamento 'Scotch Brite". Porta do 
armaria e puxador em ago inoxidavel AISI 304. Queimadores com combustao optimizada, valvula de seguranga 
e luz piloto de seguranga. Termostato de seguranga extra. Temperatura de funcionamento de 105°Ca 185°C. A 

1 
forma da cuba em "V', com queimador no exterior permite aumentar a duragao do oleo, maier produtividade e 
melhor limpeza da cuba. A drenagem do oleo faz-se atraves de valvula de descarga para um recipiente 
colocado debaixo da cuba, simplificando o manuseamento do oleo e garantindo ao operador seguranga. 
Palencia de 28 kW, Dim: 800x700x850mm. 

SISTEMA DE EXAUSTAO DE FUMOS E CHEIROS COM COMPENSACAO AR, que compreende o seguinte 
material: Apanha-fumos mural com pens ado, construgao integral em ago inox. Dim.: 4600x11 00x700mm, 9 filtros 
de gordura de 500x500 com arc em inox, Ventilador centrifuge do tipo cobertura com 1 velocidade, (trifasico) 

1 
para extrac<;:ao de fumes, conduta spiro para extracgao de 0500mm, UTA com bateria de agua quente para 
insuflagao dear exterior, Conduta spiro para insuflagao de 0400mm, Variador de frequencia em caixa isolada 
para centrale de ventilador e UTA 

FOGAO A GAS COM FORNO, com 6 queimadores com combustao optimizada permutaveis, valvula de 
seguran<;:a termopar e luz piloto de seguranga. Forno a gas com queimadores em ago inoxidavel, com chama 
auto-estabilizada, colocados por baixo da base do forno e termostato regulavel de 120° a 280°C com palencia 
de 8.5kW (Dim: 575x700x300) e armaria fechado. Plano de trabalho em ago inoxidavel AISI 304, 20/10. Paineis 
frontais, laterais e posteriores em ago inoxidavel AISI 304, com acabamento "scotchbrite". Os cantos sao em 1 
angulo recto de modo a permitir o ajuste perfeito entre os varies modelos, eliminando aberturas e possibilidade 
de infiltragao de sujidade. Camara do forno em ago inoxidavel AISI 430 com 3 niveis de guias para prateleiras 
GN 2/1.4 Queimadores de 060 (6kW) e 2 de 0100 (10kW). Palencia total: 52.5 kW Dim.: 1200x900x850mm do 
tipo NCFG1200 da ZANUSSI 



GRELHADOR horizontal, funcionamento a gas propano ou butano, com dais potentes queimadores de alto 
rendimento e baixo consumo, que funcionam individualmente ou em conjunto. Fonte calorifica lateral. lrradiavao 
de calor 100% natural. Brasido constante (sem chama e sem carvao). Rapida confecvao com elevada 
qualidade. Estrutura interna robusta em inox de 5mm com queimadores em aluminio, onde estao incorporadas 

1 
placas ceramicas de irradiagao. Exterior, grelhas e gavetas em inox e isolamento de fibroceramica. Os residuos 
dos alimentos nao contactam com a fonte calorifica, caem dentro de gaveta com agua. Equipado com dais pes 
regulaveis e duas rodas traseiras. lnclui 2 meias grelhas. Consumo 1.6 Kg/h, potencia 22 kW. Dim: 
750x768x850mm do tipo GHPI2/600 da GRESILVA 

ESCAPARATE, construgao em aQo inox, estruturado em tuba de 40x40 ago AISI 304,com alvada de 80mm: 
com tampa superior, equipado com 2 prateleiras, fechado na frente c/ portas deslizantes, 1 
Dim.:1000x700x850mm 

MESA DE SAIDA DE LOU<;A, construvao em avo inox, estruturado em tuba 40x40 avo AISI 304,com alvada de 
80mm, com tampa superior, equipada com prateleira inferior, com rebaixo para correr cestos de 500x500mm, 1 
Dim.:1419x750x850mm 

MAQUINA DE LAVAR LOUCA DE CAPOTA. Estrutura, pes regulaveis, capota com parede simples e doseado 
de secante, cuba , camara de lavagem, parafusos, bravos de lavagem e enxaguamento em ago inox AISI 304, 
elemento m6vel dos bragos de lavagem em material anti-atrito que facilita o movimento e prolonga a vida do 
componente. Com sistema ACTIVE GRS, 4 ciclos de lavagem, ciclo de auto-limpeza plhigienizavao da 
maquina, e doseador de secante. Filtro a toda a dimensao da cuba. 0 cesto de residuos inserido na parte 

1 
central do filtro. 0 ciclo de auto-limpeza de activavao simples, activa urn ciclo de lavagem e sanitizagao com 
agua quente. Todos os ciclos podem ser programaveis. 0 3° ciclo pode ser reprogramado para urn 
enxaguamento mais Iongo de acordo com o sistema HACCP, ou mais frio para o enxaguamento de capos de 
vidro. A caldeira atmosferica garante a temperatura constante da agua. Potencia da bomba de lavagem 0.8 kW, 
iendimento de 1200pratos/h. Potencia: 9.9kW Dim: 668x815x1507mm, do tipo ZHTA da ZANUSSI 

SISTEMA DE EXAUSTAO DE VAPORES, que compreende o seguinte material, apanha fumos mural, 
construgao em inox, Dim.: 900x1000x700mm, conduta spiro de 0250mm, grupo de aspiragao em caixa isolada, 1 
variador de velocidade. 

MESA DE ENTRADA DE LOU<;A, construgao em aQo inox, estruturado em tuba 40x40 ago AISI 304,com 
alvada de 80mm com Iampo superior, equipada c/1 prateleira inferior, fechado na frente c/1 porta pivotante, 1 
com pio de 400x500x300mm, com rebaixo para correr de cestode 500x500mm, Dim.:1 291 x750x850mm. 

TORNEIRA DUCHE INDUSTRIAL, com bica, monocomando e protecgao metalica. Dim.: 1340x450x1/2mm do 
1 

tipo FRICOSMOS 

BALDE DE DETRITOS, possui base rodada com 4 rodizios em borracha, com tampa e pegas. Construgao 
2 

integral em avo inox 304. Dim: 380x380x620mm do tipo CBD 

ESCAPARA TE, construgao em ago inox, estruturado em tuba 40x40 avo AISI 304,com algado de 80mm, com 
tampa superior, equipada com uma prateleira inferior, fechado na frente com 1 porta pivotante, lateralmente 
fechado de ambos os Iadas no espavo do balde, de detritos, fechado na frente c/ portas pivotante sendo uma 1 
na area do balde de detritos, - fechado lateralmente do lado esquerdo, com orificio para despejo de detritos e 
gala de borracha, Dim.:1323x600x850mm 

MESA PREPARA<;Ao PEIXE, construvao em avo inox, estruturado em tuba 40x40 ago AISI 304,com alvada 
posterior e lateral direito de 80mm c/ tampa superior, equipado com 2 prateleiras, lateralmente fechado de 
ambos os Iadas na area do balde de detritos, fechado na frente c/ porta pivotante na area do balde de detritos. 1 
com orificio para despejo de detritos e gala de borracha, fechado na frente com portas deslizantes, com pio de 
450x450x250mm, Dim.:2300x600x850 

PLACA DE RILENE com as Dim.: 500x300x30mm 3 

ESCAPARATE, construvao em ago inox, estruturado em tuba 40x40 ago AISI 304,com alvada de 80mm, com 
tampa superior, equipado com 2 prateleiras, fechado na frente com portas deslizantes, 4 gavetas na vertical 1 
com pio de 450x450x250mm, Dim.:1800x600x850mm 

ESCAPARATE, construvao em ago inox, estruturado em tuba 40x40 avo AISI304,com alvada de 80mm,- com 
tampa superior, equipado com 2 prateleiras, fechado na frente com 2 porta pivotante, com pio de 1 
450x450x250mm, Dim.: 1500x600x850mm 



DESCASCADORA DE BATATAS simples, de construgao em aluminio. Descasca par abrasive. lateral e prate. 
Modele trifasico. Temporizador: 0-6 min, Palencia: 370 W, Tensao: 400V/50Hz/3, Dim. : 395x700x433mm do 1 
tipo PP- 6 da Sammie 

FIL TRO ANTI ESPUMA, para descascadora PP-6, construgao em ago inox, 1 

TRITURADOR, lamina de corte, campanula e tuba totalmente em inox. Pe com camptmula e lamina de corte 
desmontaveis. Pe equipado com sistema de vedagao de 3 niveis. Fornecido corn 1 suporte mural de inox. 

1 
Comprimento do tuba: 350mm, comprimento total: 740mm. Palencia de 400w, modele monofasico . 9500r.p.m. 
do tipo MP 350 ROBOT COUPE 

ESCAPARA TE, construgao em ago inox, estruturado em tuba 40x40 ago AISI 304,com algado de 80mm, com 
Iampo superior, equipado com 2 prateleiras, fechado na frente com 2 porta pivotante, fechado lateralmente do 1 
!ado esquerdo, Dim.:.750x600x850mm 

CORTADOR DE LEGUMES, motor assincrono com seguranga magnetica e travao motor, bloco motor em 
policarbonato. Arranque automatico da maquina pela alavanca. Fornecido com tampa e cuba metalica, tampa 
amovivel equipada com 2 bocas, boca grande meia-lua (superficie 121cm2) boca cilindrica (058mm), 2 1 
velocidades, Velocidade de rotagao.: 375r.p.m, Potencia.: 600 W, Tensao.: 400 V, Dim.: 590x350x320mm, do 
tipo CL 50 Trifasico 2Veloc do tipo Robot Coupe 

PACK DE 5 DISCOS, fatiar 2mm, 5mm, ralar 2mm, batatas fritas 8x8 mm 1 

PIO LAVAMAOS, construgao integral em ago inox com cuba de 370x340x150mm, torneira simples temporizada 
1 

com accionamento par pedal e bica. lnclui montagem do equipamento e torneira. Dim.:450x450x850mm 

BANCADA REFRIGERADA, com grupo compressor incorporado. Interior e exterior em ayo inox, isolamento em 
poliuretano injectado (50mm), pes regulaveis, dobradigas com fecho automatico para angulos inferiores a 90°, 3 4 
portas pivotantes em ayo inox e prateleiras perfiladas. Dim.:1995x600x900mm do tipo DUKEL 

ESCAPARATE, construgao em ayo inox, estruturado em tuba 40x40 ago AISI 304,com algado de 40mm com 
Iampo superior, equipado com 2 prateleiras, fechado na frente com porta pivotante, fechado lateralmente do 1 
!ado esquerdo, 4 gavetas na vertical, com tulha para borras de cafe, Dim .:.1610x600x900mm 

MAQUINA DE CAFE EXPRESSO COM 2 GRUPOS. Com estrutura, exterior em ago inox, e paineis laterais em 
poliuretano de alta densidade envernizado de facil remoyao; pes elevados, para facilitar a limpeza. Grupe com 
pre-infusao que contribui para uma superior cozedura do cafe e melhor 'secagem das borras". Bloco de entrada 
de agua automatico, com possibilidade de funcionamento manual. Equipada com hastes de torneiras de agua e 1 
vapor rotativas de grande caudal em ago inoxidavel. Com duas saidas de vapor, uma saida de agua quente e 
dois grupos. Caldeira com capacidade para 121ts. Dim: 720x660x565mm, do tipo PRESTIGE REVOLUTION II 
da FIAMMA 

MOINHO DE CAFE, capacidade da tremonha 1,2Kg, diametro das m6s 63,5mm, regulagao das doses 5-9 gr. 
1 

Produtividade de 9kg/h. Dim.: 210x390x640mm, do tipo MCF ?A da FIAMMA 

MAQUINA DE GELO, arrefecimento a ar, produgao de 27 Kg/24h, deposito com capacidade para 14Kg. Dim.: 
1 

405x560x770mm, do tipo Gala 30 Aire da lTV ou equivalente. 

ESCAPARA TE, construgao em ago inox, estruturado em tuba 40x40mm ago AISI 304,com algado de 40mm, 
com tampa superior, equipada com 1 prateleira inferior, fechado na frente com 1 porta pivotante, fechado 

1 
lateralmente do lado direito, com espago aberto para adaptar maquina de lavar copes, com espago aberto para 
adaptar maquina de gelo, Dim. :.1500x600x900mm 

MAQUINA DE LAVAR COPOS, capacidade de lavagem de 1200 peyas/ hora, cesto quadrado 370 x 370mm, 
resistencia na cuba e caldeira, enxaguamento a quente e dosificador de abrilhantador. Construyao integral em 1 
ago inox DIM: 450 x 450 x 500mm, do tipo MIX da UNIVERBAR 

ESCAPARATE, construyao em ago inox, estruturado em tubo 40x40 ago AISI 304,com algado de 40mm, com 
Iampo superior, equipado com 2 prateleiras, fechado na frente c/ portas deslizantes, fechado lateralmente do 1 
I ado esquerdo, com espago aberto para adaptar Tirador de cerveja Dim.: .2700x600x900mm 

ARMARIO EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERADO, com capacidade de 345 Its, temperaturas de 
funcionamento de 0°C/+10°C, 5 prateleiras e 1 porta pivotante de vidro. Tensao de funcionamento: 230V/50Hz 1 
Dim.: 595x640x1840mm, do tipo USS 374 DTKIGD da UGUR 



ARMARIO EXPOSITOR DE VINHOS, com capacidade para 143 garrafas, 3 espa(fos com diferente 
temperaturas: 5-12°C, 5-12°C; 12-18°C. Expositor iluminado, com 5 prateleiras em dois espa(/Os e 4, no espa(/0 
superior, 1 porta pivotante de vidro. Tensao de funcionamento: 220v/50HZ Dim.: 595x680x1780mm do tipo JG-
166C (3T) 



MUNICIPIO PONTE 8 UMA 
TERRA RICA DA HUMANIDADE 

AN EXO 3 e 3.1 Do REGULAMENro Dos ESPAcos DA cAsA Dos sAsoREs Do 

MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA 

Em termos de fundamenta<;:ao econ6mico-financeira, os valores previstos no Regulamento 

foram obtidos atraves do pre~;o de mercado praticado por entidades com o mesmo ambito de 

atividade. 
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ANEXO 3 
REGULAMENTO CLARA PENHA- CASA DOS SABORES 

ESPA<;O/DESIGNA<;AO Valor/hera 

Sala de Forma~ao 1 

Sala de Forma~ao 2 

Restaurante, Bare Cozinha 

Netas: 

Os valores incluem gastos com agua, gas e electricidade 

Os valores indicados acresce I.V.A. a taxa legal 

10,00 € 

10,00 € 

20,00 € 



ANEXO 3.1 

REGULAMENTO CLARA PENHA CASA DOS SABORES 

Valores Requisi«;:ao de Equipamentos para as Salas de Forma~;ao 

Flipchart Valor par dia 5€ 
Projector de Video Valor par dia 5€ 
Computador Portatil Valor par dia 5€ 
Colunas para PC Valor par dia 5€ 
Televisao Valor par dia 5€ 
Leitor de VHS Valor par dia 5€ 
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