CADERNO DE ENCARGOS
Ajuste Direto para a Concessão de Exploração dos Parques de
Campismo Municipais do Varadouro e Praia do Almoxarife
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Cláusula 1.ª
Objeto da Concessão
1. O presente caderno de encargos visa estabelecer as regras essenciais da concessão do
direito de exploração dos Parques de Campismo Municipal do Varadouro e Praia do
Almoxarife.
2. Quanto à localização dos Parques de Campismo:
a) Parque de Campismo do Varadouro situa-se na Estrada do Varadouro, 9900-301
CAPELO (conforme doc. 1 em anexo);
b) Parque de Campismo da Praia do Almoxarife situa-se na Praia do Almoxarife, 9900432 PRAIA DO ALMOXARIFE (conforme doc. 2 em anexo).
Cláusula 2.ª
Especificações
A concessão de exploração dos Parques de Campismo é feita ao abrigo dos artigos 407.º e
seguintes do Código dos Contratos Públicos – regime de concessão de serviços públicos,
nomeadamente através de ajuste direto nos termos do nº 4 do artigo 31º.
Cláusula 3.ª
Definições
Para efeitos do presente caderno de encargos entende-se por:

a) “Adjudicante” – Urbhorta, Construção, gestão e exploração de projetos de
desenvolvimento empresarial, EEM, adiante designada por Urbhorta, na qualidade de
comodatária dos Parques de campismo municipais a concessionar;
b) “Concessionário” – a entidade a quem é acometida a exploração dos Parques de
Campismo;
c) “Contrato de Concessão” – o contrato assinado pela Urbhorta e pelo concessionário, nos
termos e condições nele constantes e seus anexos;
d) “Data de início da concessão” – a data do início dos serviços da concessão conta-se
desde a celebração do Contrato de Concessão;
e) “Utente” – qualquer pessoa singular ou coletiva, pública ou privada que seja utilizador
dos serviços concessionados;
f) “CCP” – Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29
de janeiro e posteriores alterações.
Cláusula 4.ª
Disposições e cláusulas por que se rege a concessão
1. Na execução do contrato de concessão observar-se-ão:
a) As cláusulas do contrato de concessão e o estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;
b) O CCP, na sua mais recente redação;
c) Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro;
d) Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/A, de 1 de março, na sua mais recente
redação.
2. Os diplomas legais mencionados no número anterior serão escrupulosamente cumpridos
em todas as suas disposições imperativas e nas demais cujo regime não haja sido alterado
pelo contrato ou pelos documentos que dele fazem parte integrante.

CAPÍTULO II
Contrato de Concessão
Cláusula 5.ª
Natureza da concessão
1. A concessão tem por objeto o desenvolvimento das atividades de exploração dos
Parques de Campismo.
2. Para efeitos do número anterior, consideram-se as atividades correntes de estadia,
pernoita e snack-bar, no caso do Parque de Campismo do Varadouro. As atividades não
previstas expressamente carecem de autorização prévia da Entidade Adjudicante.
Cláusula 6.ª
Bens afetos à concessão
1. Consideram-se afetos à concessão, todos os bens existentes à data da celebração do
contrato, assim como os bens a criar, construir, adquirir ou instalar pelo concessionário
em cumprimento do mesmo, que sejam indispensáveis para o adequado desenvolvimento
das atividades concedidas, independentemente do direito de propriedade pertencer ao
Município da Horta e de comodato à Entidade Adjudicante, ao concessionário ou a
terceiros e devem constar mais detalhadamente em anexo ao contrato de concessão.
2. Estão afetos à concessão designadamente:
a) As infraestruturas, edifícios, equipamentos diversos, mobiliário e património vegetal
que integra uma listagem devidamente detalhada em anexo ao contrato de concessão.
b) Para efeitos do número anterior, integram ainda o objeto de concessão, a exploração
dos das edificações de apoio, nomeadamente receção, balneários, arrecadações,
churrasqueiras, mesas e estruturas cobertas, assim como todos os equipamentos de
aquecimento de águas e as infraestruturas elétricas, de fornecimento de água,
escoamento de águas pluviais e esgotos. No caso do Varadouro inclui um bar e copa
parcialmente equipados para o serviço de snack-bar, com esplanada e mobiliário de
exterior. Estes equipamentos, mobiliário (interior e exterior) e infraestruturas, devem
constar mais detalhadamente em anexo ao contrato de concessão.
a. De referir ainda o importante património paisagístico e vegetal, composto de
árvores (salgueiros em Almoxarife e pinheiros no Varadouro e outras
espécies), arbustos e relva. Tal como os equipamentos, este património deve

ser conservado e mantido. Permitem-se podas, na medida em que seja para
evitar quedas de ramos que possam criar perigo para os utentes e pessoal de
serviço. Não se permitem abates, exceto em casos devidamente autorizados
por escrito pela Entidade Adjudicante, que constituam perigo para os utentes
e pessoal de serviço.
c) Também é património a conservar, nomeadamente no Parque de Campismo Rural
do Varadouro, os muros de pedra construídos como “currais de vinha”, que são
apropriados pelos campistas como espaços de acampamento e que valorizam
culturalmente a infraestrutura.
d) As obras, equipamentos e outros bens que venham a existir, e que deverão, no final
da concessão, reverter para a Entidade Adjudicante.
3. O concessionário elaborará e manterá permanentemente atualizado e à disposição da
Urbhorta, ou de quem for pela mesma indicada, um inventário dos bens referidos no n.º
2.
4. O concessionário só pode alienar ou onerar bens de sua propriedade afetos à concessão
que não ponham em causa a plena funcionalidade dos Parques de Campismo.

Cláusula 7.ª
Delimitação física da concessão e lotação
1. Os limites físicos da concessão, tendo em conta o seu objeto, correspondem aos artigos
matriciais n.ºs 512 (Praia de Almoxarife) e 910 (Capelo) (conforme docs. 1 e 2) e
localizam-se conforme plantas em anexo (conforme doc. 3).
2. Considerando o disposto no nº1 do artigo 6º da Portaria 1320/2008 de 17 de novembro
"Nos parques de campismo e de caravanismo, a área destinada a acampamento não pode
exceder 60 % da área total do parque de campismo e de caravanismo." então o Parque de
Campismo da Praia de Almoxarife tem 14.369m2 pelo que tem uma área máxima
destinada a acampamento de 8.621,4 m2 que corresponde a uma lotação máxima de 600
lugares (área útil mínima destinada a cada campista ou caravanista não pode ser inferior a
13 m2, neste caso = 14,3 m2 por campista). No Parque de Campismo do Varadouro
temos 9.196 m2, pelo que a área destinada a acampamento é de 5.517,6m2 (que
corresponde a 60% da área total) e a uma lotação de 350 pessoas (o que dá uma média
por campista de 15,76 m2).

Cláusula 8.ª
Prazo de concessão
1. A concessão dos Parques de Campismo aqui em causa, será feita pelo período de 11
meses, considerando o prazo que se estima para a promoção de candidatura a apoios
comunitários, em particular para a requalificação do Parque de Campismo da Praia de
Almoxarife, sem possibilidade de prorrogação.
2. A exploração dos Parques de Campismo será feita única e exclusivamente pelo próprio
concessionário, sendo proibida qualquer forma de transmissão da respetiva posição a
terceiros.
3. Findo o prazo contratual, a concessionária obriga-se a restituir os Parques de Campismo
e respetivas unidades de apoio e equipamentos nele integradas, no estado em que as
recebeu, ressalvando as deteriorações inerentes a uma prudente utilização, em
conformidade com o fim do contrato.
Cláusula 9.ª
Regime do risco
Com a celebração do contrato de concessão, o concessionário assume expressa, integral e
exclusivamente a responsabilidade pelo risco económico inerente à concessão durante o prazo da
sua duração, respeitando os riscos e condições indicados no presente caderno de encargos e nos
termos estabelecidos na proposta adjudicada, bem como da legislação vigente aplicável.
Cláusula 10.ª
Financiamento
1. O concessionário é responsável pela obtenção dos financiamentos necessários ao
desenvolvimento de todas as atividades que integram o objeto do contrato, de forma a
garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações.
2. Com vista à obtenção dos financiamentos necessários ao desenvolvimento das atividades
concedidas, o concessionário pode contrair empréstimos, prestar garantias e celebrar
com as entidades financiadoras os demais atos e contratos que consubstanciam as
relações jurídicas de financiamento.
3. Não são oponíveis à Entidade Adjudicante, quaisquer exceções ou meios de defesa que
resultem das relações contratuais estabelecidas pelo concessionário nos termos do
número anterior.
4. A Entidade Adjudicante não participará no investimento nem avalizará empréstimos que
o concessionário venha a contrair para o efeito.

CAPÍTULO III
Exploração e Conservação do Parque de Campismo
Cláusula 11.ª
Especificações
1. A exploração e funcionamento dos Parques de Campismo do Varadouro e da Praia do
Almoxarife obedecerá ao disposto do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/A, de 1
de março e da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro e demais legislação aplicável,
bem como pelos eventuais diplomas que os alterem, revoguem ou substituam.
2. O Concessionário obriga-se a cumprir o disposto no Regime jurídico da taxa turística
regional, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2022/A de 21 de junho.
Cláusula 12.ª
Período de funcionamento
1. Os Parques de Campismo terão obrigatoriamente de estar abertos, considerando o
desempenho de um serviço turístico importante para o Município da Horta, no mínimo
entre os meses de maio e outubro, de cada ano.
2. Para efeitos do número anterior o concessionário deverá cumprir as normas legais em
vigor sobre a matéria, assim como informar a Entidade Adjudicante das alterações que
eventualmente tenham de acontecer no horário de funcionamento.

Cláusula 13.ª
Obras de manutenção e conservação
1. O concessionário obriga-se, durante a vigência do contrato de concessão e a expensas
suas, a manter o estabelecimento da concessão aberto e em atividade, em bom estado de
conservação e em perfeitas condições de utilização e de segurança, diligenciando para
que o mesmo satisfaça plenamente o fim a que se destina.
2. São da responsabilidade do concessionário todas as obras de reparação, manutenção e
conservação dos Parques de Campismo, mediante prévia autorização da Entidade
Adjudicante.
3. Poderá a Entidade Adjudicante ou o Município da Horta, caso entenda conveniente para
a mais adequada exploração e funcionamento dos Parques de Campismo, realizar,

mediante prévia comunicação ao concessionário, obras de beneficiação dos Parques de
Campismo e/ou das respetivas instalações de apoio.
4. O concessionário deve respeitar os padrões de qualidade, de segurança e de comodidade
exigidos por lei.
5. Mediante vistoria técnica, a Entidade Adjudicante pode ordenar ao concessionário,
sempre que entenda necessário, a execução das obras e reparação que ache adequadas à
boa conservação dos Parques de Campismo e respetivos equipamentos e instalações,
sendo que o seu não cumprimento no prazo estipulado constitui fundamento para a
rescisão do contrato.
Cláusula 14.º
Obtenção de licenças e autorizações
1. Compete ao concessionário requerer, custear, obter e manter em vigor todas as licenças e
autorizações necessárias ao exercício da concessão observando todos os requisitos que
sejam necessários, nos termos da alínea c) do artigo 414.º do CCP.
2. O concessionário deverá informar, de imediato, a Entidade Adjudicante, no caso de
qualquer das licenças a que se refere o número anterior lhe serem negadas, retiradas,
caducarem, serem revogadas ou por qualquer meio deixarem de operar os seus efeitos,
indicando, desde logo, que medidas tomou ou irá tomar para repor tais licenças em vigor.
Cláusula 15.ª
Patentes, licenças e outros custos
São da responsabilidade do concessionário quaisquer encargos decorrentes da utilização de
marcas registadas, patentes registadas licenças ou outros direitos de propriedade intelectual ou
industrial.
Cláusula 16.ª
Cobertura por seguros
O concessionário deve assegurar a existência e a manutenção em vigor das apólices de seguro
obrigatórias por lei para o desenvolvimento da atividade e necessárias para garantir uma efetiva e
compreensiva cobertura dos riscos da concessão.

Cláusula 17.ª
Acesso ao estabelecimento da concessão e aos documentos do concessionário
1. O concessionário deve facultar à Entidade Adjudicante o livre acesso a todo o
estabelecimento da concessão, bem como aos documentos relativos às instalações e
atividades objeto da concessão, incluindo os registos de gestão utilizados, estando ainda
obrigado a prestar, sobre todos esses elementos, os esclarecimentos que lhe sejam
solicitados.
2. O concessionário deve disponibilizar, gratuitamente, à Entidade Adjudicante, todos os
projetos, plantas, planos e outros elementos, de qualquer natureza, que se revelem
necessários ou úteis ao exercício dos direitos ou ao desempenho de funções atribuídas,
pela lei ou pelo contrato, à Entidade Adjudicante.
Cláusula 18.ª
Prestação pecuniária
1. O concessionário obriga-se ao pagamento de uma renda global, pelo período da
concessão, num valor correspondente ao mínimo de 6.160 € (seis mil, cento e sessenta
euros), em onze prestações mensais sucessivas que vencem ao oitavo dia de cada mês.
2. O valor da contrapartida financeira referida no número anterior é o constante na
proposta apresentada pelo concessionário, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.
3. Para efeitos do número anterior o valor total da proposta adjudicada não poderá ser
inferior ao preço mínimo fixado no número 1, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
4. O prazo de pagamento da primeira renda conta-se a partir do início da exploração,
considerando-se para esse efeito a assinatura do contrato de concessão.
5. O concessionário deverá pagar à Entidade Adjudicante o valor total da concessão em 11
prestações mensais sucessivas, até ao 8.º dia de cada mês.
Cláusula 19.ª
Consumos de eletricidade, comunicações e água
São da responsabilidade do concessionário todos os pagamentos relativos ao consumo de
eletricidade, combustível, gás, comunicações e água, do espaço concessionado, bem como a
limpeza diária dos Parques de Campismo, diretamente feita pelo concessionário ou através da
contratualização desses serviços com terceiros.

Cláusula 20.ª
Pessoal
1. São da exclusiva responsabilidade do concessionário, todas as obrigações relativas ao
pessoal afeto à concessão, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.
2. O concessionário é responsável por todos os encargos sociais e descontos estabelecidos
na legislação em vigor, nomeadamente a legislação do trabalho e a inscrever os
trabalhadores, que reúnam esses requisitos, ao serviço da concessão na Segurança Social.
3. O concessionário compromete-se a respeitar e a fazer respeitar todas as normas vigentes
da legislação portuguesa e dos regimes especiais previstos em tratados ou convenções
internacionais de que Portugal faça parte ou a que adira, em matéria de entrada,
permanência e trabalho permanente ou eventual, ainda que não remunerado, de
trabalhadores estrangeiros em território nacional, e em matéria de direito laboral,
designadamente em relação ao horário de trabalho, às remunerações e às normas de
segurança e higiene saúde no trabalho.
4. Todo o pessoal que desempenhe funções nos serviços que integrem a concessão deverá
possuir fardamento adequado, de acordo com todas as normas impostas pela legislação
em vigor para a higiene e segurança no trabalho, em função de cada serviço a que esteja
afeto, bem como a respetiva identificação, sendo a aquisição dos uniformes da
responsabilidade do concessionário.
Cláusula 21.º
Fiscalização
1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 302.º, 303.º, 304.º, e 305.º do CCP, a Entidade
Adjudicante pode ordenar a realização de ensaios, testes ou exames, na presença de
representantes do concessionário, que permitam avaliar as condições de funcionamento e
as características do equipamento, sistemas e instalações respeitantes à concessão.
2. As determinações da Entidade Adjudicante e do Município emitidas ao abrigo dos seus
poderes de fiscalização são, nos termos da lei, imediatamente aplicáveis e vinculam o
concessionário, devendo este proceder à correção da situação diretamente ou através de
terceiros, correndo os respetivos custos por sua conta.

Cláusula 22.ª
Reclamações dos utentes
1. O concessionário obriga-se a ter, nos termos legais, à disposição dos utentes dos Parques
de Campismo, Livro de Reclamações, conforme as normas vigentes.
2. O concessionário deve notificar a Entidade Adjudicante da apresentação de quaisquer
reclamações registadas no respetivo livro (físico e digital), acompanhadas das respostas
dadas aos utentes e dos resultados das investigações e demais providências que tenham
lugar.
3. O Livro de Reclamações pode ser verificado periodicamente pela Entidade Adjudicante.

CAPÍTULO IV
Responsabilidade extracontratual perante terceiros

Cláusula 23.ª
Responsabilidade pela culpa e pelo risco
O concessionário responde, pela culpa e pelo risco, nos termos da lei geral, por quaisquer
prejuízos ou danos causados a terceiros no exercício das atividades que constituem o objeto da
respetiva concessão.

Cláusula 24.ª
Responsabilidade por prejuízos causados por entidades contratadas
1. O concessionário responde ainda, nos termos gerais da relação comitente/comissário,
pelos prejuízos causados por entidades por si contratadas para o desenvolvimento de
atividades compreendidas na concessão.
2. Constitui especial dever do concessionário garantir e exigir a qualquer entidade com que
venha a contratar que promova as medidas necessárias para salvaguarda da integridade
dos utentes e do pessoal afeto à concessão.

CAPÍTULO V
Obrigações do concessionário e da Entidade Adjudicante
Cláusula 25.º
Responsabilidade do concessionário
1. O concessionário é único e exclusivamente responsável pela correta gestão, manutenção
e exploração da concessão.
2. Sempre que o concessionário sofra atrasos ou impedimentos na execução de quaisquer
trabalhos no âmbito da concessão, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros,
deverá, no prazo de 24 horas a contar do momento em que toma conhecimento da
ocorrência, informar a Entidade Adjudicante desse facto, por escrito.
Cláusula 26.ª
Sede e forma
1. O concessionário deve manter, ao longo de todo o período de duração da concessão, a
sua sede ou filial em território português e a forma de sociedade adotada aquando da
entrega da proposta.
2. O concessionário deve ter por objeto social, ao longo de todo o período de duração do
contrato, as atividades que se encontram integradas na concessão.

Cláusula 27.ª
Obrigações gerais do concessionário
Compete ao concessionário:
a) Explorar os Parques de Campismo e as unidades de serviço nele integradas em moldes
que confiram padrões de qualidade e dinamismo;
b) Divulgar a nível local e externo os Parques de Campismo;
c) Implementar atividades de animação nos Parques de Campismo através de ações de
promoção e divulgação;
d) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais em vigor que tenham por objeto os
parques de campismo e, ainda, as orientações emanadas pelas entidades competentes;
e) Não utilizar os Parques de Campismo e as unidades de apoio nele integradas para outros
fins, que não os previstos no presente Caderno de Encargos, salvo se através de
autorização expressa e, por escrito, da Entidade Adjudicante;

f) Manter em funcionamento, para os fins a que se destinam os Parques de Campismo e
respetivas instalações de apoio, ao longo do período em que estão em funcionamento;
g) Garantir a guarda e segurança dos Parques de Campismo e respetivas instalações de
apoio ao longo do período de funcionamento, assegurando a sua boa fruição e o uso
contra danos ou atos de vandalismo;
h) Celebrar um contrato de seguro específico ou integrar em contratos de seguro que já
detenha de forma a garantir o ressarcimento por danos nos Parques de Campismo e suas
unidades de apoio;
i) Suportar todas as despesas de funcionamento, designadamente as relativas aos consumos
de energia elétrica, combustível, comunicações, televisão e internet que vierem a ser
efetuadas nos Parques de Campismo e nos estabelecimentos nele integrado, bem como a
contratualização desses serviços com as diversas entidades;
j) Assegurar as despesas inerentes com licenças, taxas, impostos e outros encargos e
penalizações de que seja objeto;
k) Assegurar todas as despesas de limpeza, desinfestação e conservação e exploração dos
Parques de Campismo e das unidades nele integradas, bem como aquelas que se tornem
indispensáveis para cumprimentos de diretrizes emanadas pelos serviços competentes, no
cumprimento de disposições legais em vigor;
l) Pagar qualquer multa, coima ou outra sanção, seja de que espécie for e seja por quem for
imposta;
m) Proceder à limpeza e recolha de resíduos de forma seletiva e conforme as orientações do
Município da Horta, manutenção dos edifícios e espaços verdes, equipamentos de lazer,
arranjo/corte da vegetação, assegurar e garantir boas condições higiénico-sanitárias;
n) Conduzir a concessão com absoluta subordinação aos princípios da ética profissional,
isenção, imparcialidade, zelo e competência,
o) Solicitar a prévia autorização escrita da Entidade Adjudicante para proceder a qualquer
alteração nas estruturas e infraestruturas existentes;
p) Solicitar a prévia autorização da Entidade Adjudicante para proceder a intervenções nos
espaços verdes que impliquem corte parcial de árvores e/ou vegetação. Não se admitindo
o corte total de quaisquer árvores. Em caso de perigosidade deverá ser imediatamente
comunicado à Entidade Adjudicante, que avaliará a intervenção mais adequada;
q) Efetuar o controlo, registo e comunicações estatísticas e de controlo de fronteiras (como
seja a comunicação ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou qualquer entidade que

venha a tutelar esta obrigação) dos campistas instalados, mantendo a ordem no interior
do parque e evitando a entrada indevida de indivíduos ou animais não identificados;
r) Manter a capacidade de intervenção imediata para reparar pequenas avarias;
s) Será da responsabilidade do concessionário a transferência dos resíduos produzidos no
interior dos Parques de Campismo para os pontos de recolha pelos serviços municipais;
t) Implementar, vigiar e fazer cumprir as normas de segurança contra incêndios, assim
como de acessibilidade de viaturas de emergência.
u) Remeter à Entidade Adjudicante o valor dos tarifários a praticar pela utilização dos
Parques de Campismo, em fase de candidatura, antes da assinatura do contrato, podendo
a Entidade Adjudicante rejeitar, justificadamente, os valores apresentados.
Cláusula 28.º
Direitos do concessionário
Constituem direitos do concessionário:
a) Gerir, manter e explorar, em regime de exclusividade os Parques de Campismo
Municipais;
b) Recorrer, querendo, à subcontratação de terceiros para execução das atividades de
limpeza, segurança e de bar dos Parques de Campismo, desde que cumpram os mesmos
deveres identificados para o concessionário no presente caderno de encargos;
c) Cobrar diretamente aos utentes e arrecadar o valor dos tarifários devidos pela utilização
dos Parques de Campismo;
d) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato.
Cláusula 29.ª
Inventário
1. O concessionário deve manter atualizado o inventário, que será facultado aquando da
entrega da concessão, do material existente devendo para o efeito informar a Entidade
Adjudicante em caso de extravio ou danificação do mesmo.
2. O inventário previsto no número anterior deve ser disponibilizado à Entidade
Adjudicante, devendo incluir a avaliação da aptidão de cada bem para desempenhar a
função que lhe assiste na concessão, bem como as respetivas condições de conservação e
funcionamento.

Cláusula 30.º
Informação a disponibilizar
1. O concessionário deve remeter à Entidade Adjudicante:
a) Relatório final de Exploração – em formato digital, que deverá conter, no
mínimo os seguintes elementos:
i)

Receita bruta de exploração;

ii)

Taxa de ocupação discriminada por idades, região e país de proveniência,
quanto ao número de noites;

iii)

Atividades de manutenção preventiva e corretiva levadas a cabo,
justificando eventuais desvios;

iv)

Atividades de promoção desenvolvidas;

v)

Reclamações registadas dos utentes, acompanhadas das respostas dadas e
resultados das investigações e demais providências que porventura
tenham sido tomadas;

vi)

Recomendações relativas a medidas a adotar para melhoria e otimização
do objeto d concessão;

vii)

Relação de sinistros e ocorrências, indicando as diligências efetuadas;

viii)

Cópia de todas as apólices de seguros contratados no âmbito da presente
concessão;

ix)

Cópia das licenças necessárias para o exercício da atividade
concessionada;

x)

Apreciação global;

xi)

Outros.

2. A apresentação dos relatórios referidos no número anterior, deverá ser feita nos três
meses subsequentes ao fecho da época de funcionamento dos Parques de Campismo.
Cláusula 31.º
Verificação dos relatórios
Os relatórios referidos na cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação da Entidade
Adjudicante que os aprovará ou solicitará para serem retificados no prazo máximo de
20 (vinte) dias úteis, contados da sua receção.

Cláusula 32.º
Ocorrências, emergências e interrupções durante a exploração da concessão
1. O concessionário deve informar, imediatamente, por contacto pessoal e por
escrito, a Entidade Adjudicante qualquer anomalia que afete ou possa afetar de
forma significativa o normal funcionamento dos Parques de Campismo.
2. O concessionário deve possuir os meios, próprios ou subcontratados, que
permitam uma resposta em tempo útil às situações de emergência que venham a
ocorrer.
3. O concessionário terá de participar, previamente e por escrito, à Entidade
Adjudicante, as interrupções de serviço parciais ou totais que, eventualmente
venham a verificar-se, indicando as razões justificativas das mesmas, as quais
serão sujeitas à aprovação do Município.
Cláusula 33.º
Tarifário
1. O concessionário fica obrigado, em articulação com a Entidade Adjudicante, a definir os
preços aplicáveis a pagar pelos utentes dos Parques de Campismo.
2. O valor dos preços a cobrar aos utentes deverá ser devidamente publicitado.
3. A cobrança dos preços a pagar pelos utentes e a arrecadação da respetiva receita será
efetuada pelo concessionário, atendendo aos princípios de segurança e transparência,
com emissão e entrega de comprovativos de pagamento, nos termos da lei em vigor.
4. O concessionário deverá permitir, em qualquer momento, a auditoria e a fiscalização do
processo de cobrança por parte da Entidade Adjudicante, designadamente a fiscalização,
a verificação dos processos utilizados na gestão e movimentos de tesouraria, gerados pelo
processo de cobrança, sem prejuízo dos poderes inspetivos que caibam a outras
entidades públicas, nos termos na lei.
5. Para a cobrança de preços o concessionário utilizará os seus próprios meios, quer
pessoais, quer materiais, devendo disponibilizar pelo menos um meio de pagamento
digital (multibanco ou outros).

Cláusula 34.º
Obrigações adicionais
Deve haver lugar a uma articulação permanente entre o concessionário e a Entidade Adjudicante
no âmbito da exploração da concessão, devendo os representantes de ambos reunirem-se sempre
que for necessário, de modo a garantir a eficaz gestão da concessão.
Cláusula 35.º
Obrigações da Entidade Adjudicante
Compete à Entidade Adjudicante:
a) Assegurar o cumprimento das cláusulas definidas no Caderno de Encargos e no
respetivo contrato;
b) Informar o concessionário da identidade do responsável pela articulação e
acompanhamento do contrato de concessão;
c) Apoiar as iniciativas promovidas pelo concessionário consideradas, por deliberação da
Câmara Municipal ou da Urbhorta, de interesse para o concelho;
d) Acompanhar e orientar o concessionário;
e) Fiscalizar o concessionário no que respeita ao cumprimento do contrato de concessão;
f) Verificar a qualidade da prestação de serviços a executar pelo concessionário.

CAPÍTULO VI
Extinção e suspensão da concessão
Cláusula 36.ª
Resgate
1. A Entidade Adjudicante pode resgatar a concessão, nos termos do artigo 422.º do
CCP, por razões de interesse público.
2. O resgate é notificado ao concessionário com, pelo menos, 1 (um) mês de
antecedência.
3. Em caso de resgate, a Entidade Adjudicante assume automaticamente os direitos e
obrigações do concessionário diretamente relacionados com as atividades concedidas
desde que constituídos em data anterior à da notificação referida no número anterior.

4. As obrigações assumidas pelo concessionário após a notificação referida no n.º 2,
apenas vinculam a Entidade Adjudicante quando este tenha autorizado, prévia e
expressamente, a sua assunção.
5. No período de pré-aviso referido no n.º 2 desta cláusula, as partes tomarão,
concertadamente, as medidas adequadas à continuidade do serviço sem quebra de
qualidade.
Cláusula 37.ª
Sequestro
1. Em caso de incumprimento grave pelo concessionário das suas obrigações, ou estando o
mesmo iminente, a Entidade Adjudicante pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o
desenvolvimento das atividades concedidas, conforme previsto no artigo 421.º do CCP.
2. O sequestro pode ter lugar, designadamente, nas seguintes situações:
a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, total ou parcial, da
atividade objeto da concessão;
b) Cessão da posição contratual a terceiros;
c) Utilização dos Parques de Campismo e equipamentos afetos à concessão para fim
diferente do contratado;
d) Violação grave de quaisquer normas legais a que esteja obrigado no desenvolvimento
da atividade concessionada;
e) Encerramento dos Parques de Campismo, salvo motivo de força maior;
f) Não cumprimento das obrigações previstas no Caderno de Encargos, na proposta ou
no contrato;
g) Quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e regular
desenvolvimento das atividades concedidas ou no estado geral das instalações e
equipamentos que comprometam a continuidade e a regularidade daquelas atividades
ou a integridade e segurança de pessoas e bens.
3. Verificada uma situação passível de determinar o sequestro da concessão, a Entidade
Adjudicante notifica o concessionário para, no prazo que lhe for razoavelmente fixado,
cumprir integralmente as suas obrigações e corrigir ou reparar as consequências dos seus
atos, exceto tratando-se de uma situação insanável.
4. Em caso de sequestro, o concessionário suporta os encargos do desenvolvimento das
atividades concedidas, bem como quaisquer despesas extraordinárias necessárias ao
restabelecimento da normalidade da exploração do serviço público.

5. Se o concessionário não puder ou se se opuser a retomar o desenvolvimento das
atividades concedidas ou se, tendo-o feito, continuarem a verificar-se os factos que
deram origem ao sequestro a Entidade Adjudicante pode resolver o contrato.

Cláusula 38.ª
Resolução
1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais e resolução do contrato de concessão e de
outros previstos no presente Caderno de Encargos, e do direito de indemnização à
Entidade Adjudicante pode resolver o contrato quando se verifique:
a) Desvio do objeto da concessão;
b) Incumprimento, de forma reiterada, de qualquer das obrigações gerais do
concessionário;
c) Cessão ou suspensão, total ou parcial, pelo concessionário, da exploração do
serviço público, sem que tenham sido tomadas medidas adequadas à remoção da
respetiva causa;
d) Ocorrência de deficiência grave na organização e desenvolvimento pelo
concessionário das atividades concedidas, em termos que possam comprometer a
sua continuidade ou regularidade das condições exigidas pela lei e pelo contrato.
Cláusula 39.ª
Caducidade
1. O contrato de concessão caduca quando se verificar o fim do prazo da concessão,
extinguindo-se as relações contratuais existentes entre as partes, sem prejuízo das
disposições que, pela sua natureza, se destinem a perdurar para além daquela data.
2. A Entidade Adjudicante não é responsável pelos efeitos da caducidade do contrato de
concessão nas relações contratuais estabelecidas entre o concessionário e terceiros.
Cláusula 40.ª
Reversão de bens
1. No termo da concessão revertem gratuitamente e automaticamente, para a Entidade
Adjudicante, todos os bens e direitos que integram a concessão, livres de quaisquer ónus
ou encargos, salvo quando sobre determinado bem tenha sido estipulado regime diverso,
obrigando-se o concessionário, dentro de um prazo razoável fixado pela Entidade

Adjudicante, a entregá-los em bom estado de conservação e funcionamento, sem
prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso.
2. Caso o concessionário não dê cumprimento ao disposto no número anterior, a Entidade
Adjudicante promove a realização dos trabalhos e aquisições que sejam necessários à
reposição dos bens aí referidos, correndo os respetivos custos pelo concessionário.

CAPÍTULO VII
Cláusula 41.ª
Regime de exploração
1. Os Parques de Campismo e demais equipamentos afetos à concessão são explorados de
forma regular, contínua e eficiente, nos termos fixados no contrato de concessão e em
conformidade com as disposições legais aplicáveis.
2. O concessionário deve adotar, para efeitos do ponto anterior, os melhores padrões de
qualidade disponíveis, nos termos previstos no contrato de concessão.
3. O regime de serviço de uso público determina que o acesso ao estabelecimento da
concessão, bem como o uso dos respetivos serviços e equipamentos, só pode ser
recusado ou retirado a quem não satisfaça ou viole as disposições legais aplicáveis, salvo
estipulação contratual em contrário.
4. O concessionário não pode, em qualquer circunstância, discriminar ou estabelecer
diferenças de tratamento entre utentes, nos termos previstos nas disposições legais
aplicáveis e no contrato de concessão.
5. O concessionário deve assegurar as boas regras de acessibilidade e inclusão de pessoas
com mobilidade condicionada e/ou com outras necessidades especiais, de forma a
conferir a possibilidade de assegurar a todos os seus potenciais utilizadores uma igual
oportunidade de uso, de forma amigável e com dignidade e segurança, na medida das
condições construtivas preexistentes.

CAPÍTULO VIII
Disposições finais
Cláusula 42.ª
Comunicações e notificações
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das moradas ou informações de contacto constantes do contrato
devem ser comunicadas à outra parte através de carta registada com aviso de receção.
Cláusula 43.ª
Dever de sigilo
1 – O concessionário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação,
técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à Entidade Adjudicante, de que possa
ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2 – A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.
3 – Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem
comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo concessionário
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a
pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
Cláusula 44.ª
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do contrato de concessão, sem
prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à
proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da conﬁança
devidos às pessoas coletivas.

Cláusula 45.ª
Foro competente
Quaisquer litígios relativos, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento,
invalidade ou resolução do contrato são dirimidos pelo tribunal administrativo e ﬁscal de
Ponta Delgada, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 46.ª
Legislação aplicável
A tudo o que não esteja espacialmente previsto no presente caderno de encargos aplicase o disposto no Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de janeiro e do RJCPRAA, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2015/A de 29 de dezembro e demais legislação aportuguesa aplicável.
Cláusula 47.ª
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Anexos

CADERNETA PREDIAL URBANA
SERVIÇO DE FINANÇAS: 2917 - HORTA

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
DISTRITO: 20 - HORTA CONCELHO: 02 - HORTA FREGUESIA: 10 - PRAIA DO ALMOXARIFE
ARTIGO MATRICIAL: 512 NIP:
TEVE ORIGEM NOS ARTIGOS
DISTRITO: 20 - HORTA CONCELHO: 02 - HORTA FREGUESIA: 10 - PRAIA DO ALMOXARIFE Tipo:
RÚSTICO
Artigo: 1541
LOCALIZAÇÃO DO PRÉDIO
Av./Rua/Praça: Pria do Almoxarife Lugar: Pria do Almoxarife Código Postal: 9900-432 PRAIA DO
ALMOXARIFE
DESCRIÇÃO DO PRÉDIO
Tipo de Prédio: Prédio em Prop. Total sem Andares nem Div. Susc. de Utiliz. Independente
Descrição: Parque de campismo da Praia do Almoxarife com 14270 m2 de terreno relvado, balneários com 67
m2 de área coberta, casa da guarda e recepção com 32 m2, (área total de 14369 m2).
Afectação: Habitação Nº de pisos: 1 Tipologia/Divisões: 1
ÁREAS (em m²)
Área total do terreno: 14.369,0000 m² Área de implantação do edifício: 99,0000 m² Área bruta de
construção: 99,0000 m² Área bruta dependente: 32,0000 m² Área bruta privativa: 67,0000 m²
DADOS DE AVALIAÇÃO
Ano de inscrição na matriz: 2001 Valor patrimonial actual (CIMI): €96.820,85 Determinado no ano: 2021
Tipo de coeficiente de localização: Habitação Coordenada X: 359.795,00 Coordenada Y: 4.268.374,00
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Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de
afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = (Aa + Ab) x Caj + Ac + Ad, em que Aa
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas brutas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao limite de duas vezes a área de implantação, Ad
representa a área do terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de implantação, (Aa + Ab) x Caj = 1,00 x (Aa + Ab - 0,0000).
Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab.
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI.

Mod 1 do IMI nº: 5611990 Entregue em : 2012/11/30 Ficha de avaliação nº: 8339426 Avaliada em :
2013/03/17
TITULARES
Identificação fiscal: 512073821 Nome: MUNICIPIO DA HORTA
Morada: LG DUQUE DE AVILA E BOLAMA, HORTA, 9900-141 HORTA
Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/1 Documento: MODELO 129 Entidade: CONTRIBUINTE
ISENÇÕES
Identificação fiscal: 512073821
Motivo: ESTADO, REG. AUTON, AUTARQ, SERV, ESTAB E ORG RESPECT Início: 2001 Valor isento:
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CADERNETA PREDIAL URBANA
SERVIÇO DE FINANÇAS: 2917 - HORTA

€96.820,85
Obtido via internet em 2022-01-07

O Chefe de Finanças

(Carlos Manuel Ferreira de Sousa)

ELEMENTOS PARA A VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO
NIF EMISSOR: 512073821
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:
FUY7A84FU52K

Para validar este comprovativo aceda ao site em
www.portaldasfinancas.gov.pt, opção Serviços>Outros
Serviços>Validação de Documento e introduza o nº de
contribuinte e código de validação indicados ou faça a
leitura do código QR fornecido. Verifique que o documento
obtido corresponde a este comprovativo.
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CADERNETA PREDIAL URBANA
SERVIÇO DE FINANÇAS: 2917 - HORTA

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
DISTRITO: 20 - HORTA CONCELHO: 02 - HORTA FREGUESIA: 02 - CAPELO
ARTIGO MATRICIAL: 910 NIP:
TEVE ORIGEM NOS ARTIGOS
DISTRITO: 20 - HORTA CONCELHO: 02 - HORTA FREGUESIA: 02 - CAPELO Tipo: RÚSTICO
Artigo: 11861
LOCALIZAÇÃO DO PRÉDIO
Av./Rua/Praça: Estrada do Varadouro Comprido Lugar: Varadouro Código Postal: 9900-301 CAPELO
CONFRONTAÇÕES
Norte: Estrada do Varadouro Comprido Sul: Barrocas do Mar Nascente: Serafim Francisco Caldeira Poente:
João António da Silva
DESCRIÇÃO DO PRÉDIO
Tipo de Prédio: Outros
Afectação: Serviços Nº de pisos: 1 Tipologia/Divisões: 6
ÁREAS (em m²)
Área total do terreno: 9.196,0000 m² Área de implantação do edifício: 107,0000 m² Área bruta de
construção: 107,0000 m² Área bruta dependente: 0,0000 m² Área bruta privativa: 107,0000 m²
DADOS DE AVALIAÇÃO
Ano de inscrição na matriz: 2011 Valor patrimonial actual (CIMI): €91.838,25
Determinado no ano: 2019 Tipo de avaliação: Aval. Artigo 46º n. 1 - Edificações/Afectação Percentagem para
cálculo da área de implantação: 20,00 % Preço do Terreno por m²: € 5,00 Custo da construção por m²: €
300,00 Tipo de coeficiente de localização: Serviços Coordenada X: 345.327,00 Coordenada Y: 4.270.119,00
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Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de
afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = (Aa + Ab) x Caj + Ac + Ad, em que Aa
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas brutas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao limite de duas vezes a área de implantação, Ad
representa a área do terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de implantação, (Aa + Ab) x Caj = 100 x 1,0 + 0,90 x (Aa + Ab - 100,0000).
Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab.
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI.

Mod 1 do IMI nº: 2646248 Entregue em : 2011/01/24 Ficha de avaliação nº: 3384978 Avaliada em :
2011/02/08
TITULARES
Identificação fiscal: 512073821 Nome: MUNICIPIO DA HORTA
Morada: LG DUQUE DE AVILA E BOLAMA, HORTA, 9900-141 HORTA
Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/1 Documento: MODELO 1 DO IMI Entidade: Modelo 1 do IMI Nº
2646248
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CADERNETA PREDIAL URBANA
SERVIÇO DE FINANÇAS: 2917 - HORTA

Obtido via internet em 2022-02-10

O Chefe de Finanças

(Carlos Manuel Ferreira de Sousa)

ELEMENTOS PARA A VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO
Para validar este comprovativo aceda ao site em
www.portaldasfinancas.gov.pt, opção Serviços>Outros
Serviços>Validação de Documento e introduza o nº de
contribuinte e código de validação indicados ou faça a
leitura do código QR fornecido. Verifique que o documento
obtido corresponde a este comprovativo.

NIF EMISSOR: 512073821
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:
A43D7Y9R8AUH
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 1: 2 000
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS MUNICIPAIS

Largo Duque d' Ávila e Bolama | Apartado 48 | 9900 - 997 Horta | Telefone 292 202 000 | Fax 292 293 990
geral@cmhorta.pt | www.cmhorta.pt

IDENTIFICAÇÃO:

Requerente: URBHORTA EEM
Morada: PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE ALMOXARIFE
Local da pretensão:<LOCAL>
Tipo de operação urbanística:<TIPO>

29-06-2022
(Assinatura)

A LOCALIZAÇÃO ASSINALADA É DA INTEIRA
RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE.
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ORTOFOTOMAPAS
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS MUNICIPAIS

Largo Duque d' Ávila e Bolama | Apartado 48 | 9900 - 997 Horta | Telefone 292 202 000 | Fax 292 293 990
geral@cmhorta.pt | www.cmhorta.pt

IDENTIFICAÇÃO:

Requerente: URBHORTA EEM
Morada: PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE ALMOXARIFE
Local da pretensão: <LOCAL>
Tipo de operação urbanística: <TIPO>

29-06-2022
(Assinatura)

A LOCALIZAÇÃO ASSINALADA É DA INTEIRA
RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE.
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PLANTA DE CONDICIONANTES 1: 25 000
PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DA HORTA
Decreto Regulamentar Regional n.º 30/2000/A, de 22 de setembro

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS MUNICIPAIS

IDENTIFICAÇÃO:

Largo Duque d' Ávila e Bolama | Apartado 48 | 9900 - 997 Horta | Telefone 292 202 000 | Fax 292 293 990
geral@cmhorta.pt | www.cmhorta.pt

Requerente: URBHORTA EEM
Morada: PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE ALMOXARIFE
Local da pretensão: <LOCAL>
Tipo de operação urbanística:<TIPO>

29-06-2022
(Assinatura)
A LOCALIZAÇÃO ASSINALADA É DA INTEIRA
RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE.

LEGENDA – PLANTAS PDM
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS MUNICIPAIS

PLANTA DE ORDENAMENTO
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PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DA HORTA
Decreto Regulamentar Regional n.º 30/2000/A, de 22 de setembro

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS MUNICIPAIS

IDENTIFICAÇÃO:

Largo Duque d' Ávila e Bolama | Apartado 48 | 9900 - 997 Horta | Telefone 292 202 000 | Fax 292 293 990
geral@cmhorta.pt | www.cmhorta.pt

Requerente: URBHORTA EEM
Morada: PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE ALMOXARIFE
Local da pretensão: <LOCAL>
Tipo de operação urbanística:<TIPO>

29-06-2022
(Assinatura)
A LOCALIZAÇÃO ASSINALADA É DA INTEIRA
RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE.

LEGENDA – PLANTAS PDM
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS MUNICIPAIS

PLANTA DE ORDENAMENTO
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ANEXO I
Modelo de declaração
[a que se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 36.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro]

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante
legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito
conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do
procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a
sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo
do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas
as suas cláusulas.
2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):
a) ...
b) ...
3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução
do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.
4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que:
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de
atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer
situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente;
b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua
honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção
ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afete a sua honorabilidade
profissional (5)] (6);
1

c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (7)
[ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram objeto de
aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9);
d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em
Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (10);
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado
de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);
f) Tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º
do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na redação atual, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º
da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos,
durante o período de inabilidade fixado na decisão condenatória (12);
g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 562.º do
Código do Trabalho (13);
h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela
utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa
obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal) (14);
i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15)
[ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram
condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17):
i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo
2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;
ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de maio de 1997 e do n.º 1 do
artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;
iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros
das Comunidades Europeias;
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iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva 91/308/CEE, do Conselho, de 10
de junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento
de capitais;
v) Infrações terroristas ou infrações relacionadas com atividades terroristas, nos termos previstos
na lei penal, designadamente, na Lei n.º 52/2003, de 22 de agosto, considerando as suas
posteriores e sucessivas alterações;
vi) Trabalho infantil e outras formas de tráfico de seres humanos, nos termos previstos na lei
penal, designadamente, na Lei n.º 60/2013, de 23 de agosto.
j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as
condições normais de concorrência;
k) Não se encontra em incumprimento de obrigações em matéria ambiental, estabelecidas em
normativos de direito internacional comunitário, nacional ou regional, que tenha dado lugar a
sentença administrativa ou sentença judicial transitada em julgado em processos relacionados
com infrações ou crimes contra o ambiente, se entretanto não tiver ocorrido a respetiva
reabilitação, nomeadamente por terem incorrido numa das tipologias de crimes de perigo comum
fixadas no Código Penal quanto a danos contra a natureza, violação de regras urbanísticas,
poluição ou poluição com perigo comum, atividades perigosas para o ambiente;
l) Não incorreu em deficiências significativas ou persistentes na execução de um aspeto essencial
de um contrato público anterior celebrado com a entidade adjudicante em causa, que tenha
conduzido à resolução contratual por incumprimento, à condenação por responsabilidade civil por
danos causados ou a outras sanções contratual ou legalmente previstas;
m) Que não diligenciou, por si ou por terceiro, no sentido de influenciar indevidamente a decisão
de contratar, de obter informações confidenciais suscetíveis de lhes conferir vantagens no
procedimento de contratação, ou de terem prestado, com dolo ou negligência, informações
erróneas suscetíveis de influenciar decisões procedimentais.
5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica,
consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo
3

456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória
de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de
contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.
6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no
artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos e do n.º 2 do artigo 40.º do presente diploma, a
apresentar a declaração que constitui o Anexo III referido nesta última norma, bem como os
documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do
n.º 4 desta declaração.
7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos
solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a
caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a
qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da
participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
... (local), ... (data), ... [assinatura (18)].

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto
nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º
(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.
(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.
(10) Declarar consoante a situação.
(11) Declarar consoante a situação.
(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.
(13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.
(14) Declarar consoante a situação.
(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.
(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.
(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.
(18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos.
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ANEXO II
Modelo de declaração
[a que se refere o n.º 2 do artigo 40.º do DLR n.º 27/2015/A de 29 de dezembro]
1 — … (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante
legal de (1)… (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no procedimento de
Ajuste Direto para a celebração de contrato de aquisição de serviços de…, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2):
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de
atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer
situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente;
b) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (3)
[ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram objeto de
aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (4)] (5);
c) Tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo
21.º do Decreto –Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na redação atual, na alínea b) do n.º 1 do artigo
71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos,
durante o período de inabilidade fixado na decisão condenatória (6);
d) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 562.º do
Código do Trabalho (7);
e) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela
utilização ao seu serviço de mão -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa
obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal) (8);
f) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as
condições normais de concorrência;
g) Não se encontra em incumprimento de obrigações em matéria ambiental, estabelecidas em
normativos de direito internacional comunitário, nacional, regional, que tenha dado lugar a
sentença administrativa ou sentença judicial transitada em julgado em processos relacionados
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com infrações ou crimes contra o ambiente, se entretanto não tiver ocorrido a respetiva
reabilitação, nomeadamente por terem incorrido numa das tipologias de crimes de perigo comum
fixadas no Código Penal quanto a danos contra a natureza, violação de regras urbanísticas,
poluição ou poluição com perigo comum, atividades perigosas para o ambiente;
h) Não incorreu em deficiências significativas ou persistentes na execução de um aspeto essencial
de um contrato público anterior celebrado com a entidade adjudicante em causa, que tenha
conduzido à resolução contratual por incumprimento, à condenação por responsabilidade civil por
danos causados ou a outras sanções contratual ou legalmente previstas;
i) Não diligenciou, por si ou por terceiro, no sentido de influenciar indevidamente a decisão de
contratar, de obter informações confidenciais suscetíveis de lhes conferir vantagens no
procedimento de contratação, ou de terem prestado, com dolo ou negligencia, informações
erróneas suscetíveis de influenciar decisões procedimentais.
2 — O declarante junta em anexo [ou indica … como endereço do sítio da Internet onde podem ser
consultados (9)] os documentos comprovativos de que a sua representada (10) não se encontra
nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.
3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a
caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º
do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de
privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de
contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

… (local), … (data), … [assinatura (11)].
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada
(3) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
(5) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.
(6) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.
(7) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.
(8) Declarar consoante a situação.
(9) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso.
(10) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».
(11) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos.
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