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ENTRE 

PRIMEIRA OUTORGANTE: 

PONTA DO OESTE - SOCIEDADE DE PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA 

ZONA OESTE DA MADEIRA, S.A., NIPC 511 146 507, com sede no Edificio do 

Governo Regional, sito na Avenida Zarco, 3.0 andar, 9004-527 Funchal, neste acto 

representada por Concei~ao Augusta de Andrade de Matos, NIF 168898012, com 

domicrlio profissional na supra referida morada, portadora do Cartao de Cidadao nurnero 

06909782 8227, emitido pela Republics Portuguesa, valido ate 20 de Junho de 2018, na 

qualidade de Presidente do Conselho de Administracao. 

E 

SEGUNDA OUTORGANTE: 

TECNOVIA - MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A., NIPC 511 099 177, 

com sede na Estrada da Eira do Serrado, 40/44, Santo Ant6nio, 9020 - 156 Funchal, 

neste acto representado por Frederico Manuel Rezende Alves Martins, NIF 149 458 

428, com domicllio proftssional na supra referida morada, portador do Cartao de Cidadao 

nornero 06162030 OZZO, emitido pela Republlca Portuguesa, valido ate 28/01/2020 na 

qualidade de Procurador, devidamente mandatado para o efeito por procuracao 

outorgada e autenticada a 19 de Setembro de 2014. 

Por dellberacao do Conselho de Admlnistracao, datada de 12 de Abril de 2016, foi 

adjudicado a Segunda Outorgante, mediante procedimento por concurso publlco com o 

n.0 01/2016, o "CONTRATO DE CONCESSAO DE EXPLORA<;AO DO PALACETE DO 

LUGAR DE BAIXO", de acordo com a sua Proposta, documento carregado na plataforma 

CONTRATO DE CONCESSAO DE EXPLORACAO DO 

PALACETE DO LUGAR DE BAIXO 
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Clausula Primeira 

Objeto 

1. Pelo presente e outorgado o CONTRA TO DE CONCESSAO DE EXPLORA<;AO DO 

PALACETE DO LUGAR DE BAIXO, de acordo com as ctausulas definidas no 

Caderno de Encargos. 

2. A concessao tern por objecto a exploracao comercial do Palacete do Lugar de Baixo, 

com a finalidade de utlhzacao de estabelecimento hoteleiro ou alojamento local, 

restauracao, reallzacao de eventos ou congressos, assim como a exploracao de 

servicos de caracter social e comunitario, melhor identificados no Anexo I do 

Caderno de Encargos. 

3. A concessao nunca podera limitar ou impedir o acesso e a utillzacao, a comunidade 

local, da Capela localizada no Palacete do Lugar de Baixo, nomeadamente para 

missas e outros actos religiosos. 

4. 0 Palacete do Lugar de Baixo podera ser utilizado para o exercicio de uma ou mais 

das actividades referidas nos pontos 6 e 7 Caderno de Encargos, nos termos e 

condicoes al definidos. 

E celebrado o presente contrato, regido pelos termos constantes dos artigos 

seguintes, que os outorgantes livremente estipulam e reciprocamente aceitam, 

cuja minuta de contrato foi aprovada em reuniio realizada a 31 de Maio de 2016. 

eletr6nica a 10 de Mar90 de 2016, bem como do Caderno de Encargos e do Programa 

de Procedimento, que serviram de base ao procedimento. 

Juntos Pelo Povo 
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Clausula Segunda 

Local afecto a concessao 

1. Todo o espaco afecto a concessao, objecto de concurso, encontra-se indicado nas 

plantas que integram o Anexo I, que faz parte integrante do Cademo de Encargos. 

2. Relativamente as actividades complementares desenvolver, a montagem de 

equipamentos e as obras de adaptacao necessarias, ocorrerao por conta da 

concessionaria, tal coma quaisquer outras obras de manutencao no Palacete do 

Lugar de Baixo, as quais estarao sujeitas a aprovacao previa pela Concedente. 

3. Em caso algum podera a Concesslonarla realizar quaisquer obras no Palacete do 

Lugar de Baixo sem previamente apresentar comprovativo de ter contratado uma 

ap61ice de seguro de "obras e montagens" que cubra a responsabilidade pelos riscos 

emergentes das obras que pretenda realizar e a responsabilidade civil 

extracontratual e cruzada inerente a essas obras, ap61ice essa em que a 

Concesslonarla devera obrigatoriamente figurar como primeira titular e em que 

deverao ser incluidos como co-titulares a Concedente, e bem assim todos os 

intervenientes na execucao da obra, designadamente os empreiteiros e 

subempreiteiros que a Concessionaria contrate para a execucao da obra. 

4. 0 montante do capital seguro pela ap61ice referida no numero anterior sera fixado 

aquando da aprovacao do projecto e em funi,ao do mesmo. 

5. E da responsabilidade exclusiva da Concesslonaria a obtencao de todos os 

licenciamentos e autorizacoes administrativas eventualmente necessaries para a 

exscucao das obras a seu cargo, o cumprimento da legisla9ao em vigor sabre 

projectos de obras e condicoes de execucao das mesmas, a obtencao de todos os 

licenciamentos e autorizacoes administrativas eventualmente necessaries para a 
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abertura do Palacete do Lugar de Baixo ao publico, bem como o pagamento de 

quaisquer taxas ou outros custos inerentes. 

6. Antes da celebracao do contrato sera realizada vistoria ao Palacete do Lugar de 

Baixo, em que as partes se deverao fazer representar, da qual sera lavrado 

respectivo Auto, para efeitos de entrega do mesmo. 

Clausula Terceira 
Obrigagoes contratuais 

A Concessionaria deve respeitar e obriga-se a cumprir tudo o que se encontra disposto 

no Caderno de Encargos, sob pena de, nao o fazendo, ficar sujeito as penalidades 

previstas na lei, no presente contrato e no Caderno de Encargos. 

Clausula Quarta 
Contrapartida Flnanceira 

1. A concessionaria pagan~ a Concedente, ou a quern esta em qualquer momenta lhe 

indicar, pela concessao nos termos do caderno de encargos, uma retribuicao 

peri6dica mensal, no montante de €1.111,00 (mil cento e onze euros). 

2. A Concesslonaria paqara a referida rernuneracao mensal ate ao dia 8 (oito) do mes a 

que respeitar, mediante transferencia bancarla para a conta indicada pela 

Concedente ou por outro meio e no lugar que a Concedente lhe venha a indicar. 

3. A primeira rernuneracao, sera devida na data de assinatura do contrato e sera 

referents ao mes entao em curso. 

4. A Concedente tera o direito de, anualmente, actualizar o valor da remuneracao 

mensal, sendo a actuauzacao anual calculada por referencia a inflac;ao, para o que 

se adopta o indice de precos no consumidor, sem habltacao, do Continente, 

publicado pelo INE (Institute Nacional de Estatrstica), ou outro que venha a substitui- 

la. 

Juntos Pelo Povo 
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Clausula Quinta 

Prazo de Vigencia do Contrato 

1. Para efeitos do disposto no artigo 287.0 do C6digo dos Contratos Publlcos, o 

presente contrato produzlra efeitos, no dia util seguinte, ap6s a sua formalizacao. 

2. A concessao caducara decorrido o prazo de 15 (quinze) anos sobre a data de 

assinatura do contrato. 

5. No caso de o lndice do JNE nao ser conhecido a data em que possa haver lugar a 
actuallzacao, aphcar-se-a provisoriamente no calculo da actualizacao o ultimo f ndice 

conhecido, havendo lugar a acertos, logo que seja conhecido o nova indice, aos 

quais a Concedente procedera e que se reflectlrao, ap6s cornunlcacao do valor dos 

mesmos a Concessionaria, na primeira remuneracao vincenda. 

6. A primeira actualizacao tera lugar todos os anos em Janeiro, ap6s a data de 

assinatura do contrato de concsssao, incidindo as actuaiizacoes sobre a 

rernuneracao mensal. 

7. Ao valor definido no n.? 1 acresce o IVA a taxa legal em vigor em cada momenta. 

8. Todas as tarifas, taxas e impastos inerentes a actividade concessionada, sejam de 

natureza municipal ou outra, sao da exclusiva responsabilidade da Ooncessionaria. 

9. Sao da inteira responsabilidade da Concesslonaria os custos de rnanutencao e de 

conservacao do espaco e de todos os equipamentos afectos a concessao, bem 

coma os encargos com o respectivo funcionamento sejam eles de que natureza 

forem, nomeadamente a limpeza, agua, gas, electricidade, telefones, policiamento, 

taxas e licences necessaries ao desenvolvimento da sua actividade. 

10. A exploracao sera exercida por conta e risco da Concesstonarta, nao tendo a 

Concedente responsabilidade alguma pelo passivo e demais encargos e obnqacoes 

que aquele contrair. 

Juntos Pelo Povo 
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3. A entrega dos espacos para a instalacao dos bens e equipamentos coincidira com a 

data da celebracao do contrato. 

4. Finda a concessao pelo decurso do prazo, a Concedente entrara imediatamente na 

propriedade de todas as obras levadas a cabo pela Concesslonaria no im6vel, no 

arnbito de concessao, que para ela reverterao gratuitamente, livre de quaisquer 6nus 

ou encargos, em estado de born funcionamento, conservacao e sequranca, nao 

podendo a Concessionarla reclamar qualquer lndernnlzacao ou invocar, com 

qualquer fundamento, o direito de retencao. 

5. A Concessionaria s6 podera retirar o apetrechamento amovivel de seja proprietaria, 

desde que nao acarrete alteracoes nas mstalacoes, devendo, de qualquer forma, 

deixa-los em born estado e, pelo menos, nas condlcoes existentes no memento em 

que deu inicio a exploracao. 

6. Transferlr-se-ao gratuitamente para a Concedente os direitos que a Conoesstonarla 

tenha obtido de terceiros em beneficio da exploracao do service e sejam necessaries 

a continuidade dos mesmos. 

7. Concedente e Concessionarla poderao em qualquer memento resolver o contrato de 

concessao par rnutuo acordo. 

8. A Concedente podera exercer o direito de resgate da concessao, por razoes de 

interesse publlco, a partir do fim do primeiro terco do prazo da concessao, a contar 

da data da celebracao do contrato. 

9. 0 resgate e notificado a Concessionaria com, pelo menos, 30 dias de antecedencia. 

10. Em caso de resgate, a concedente assume automaticamente os direitos e 

obrlqacoes da Concessionaria directamente relacionados com as actividades 

concedidas desde que constituidos em data anterior a da notlflcacao referida no 

nurnero anterior. 

Juntos Pelo Povo 
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Clausula Sexta 

Documentos do contrato 

1. 0 Contrato e composto pelo respetivo clausulado contratual e respetivos anexos. 

2. 0 Contrato a celebrar integra ainda, os seguintes elementos: 

a) 0 Caderno de Encargos e os restantes elementos patenteados em concurso; 

b) A proposta adjudicada; 

c) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no 

Caderno de Encargos. 

3. A Concessionaria obriga-se tarnbem a respeitar, no que seja apllcavel a presente 

concessao e nao esteja em oposicao com os documentos do contrato, as normas 

portuguesas, as especlftcacoes e documentos de homoloqacao de organismos 

oficiais e as instrucoes de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes. 

4. Em caso de duvidas, prevalecem os documentos pela ordem referida no n.? 5 do 

artigo 96.0 do CCP. 

11. As obriqacoes assumidas pela Concessionarla ap6s a notlficacao referida no nurnero 

10 apenas vinculam a Concedente quando esta haja autorizado, previa e 

expressamente, a sua assuncao. 

12. Em caso de resgate, a Concessionaria retirara todo o equipamento de que e 
proprietaria, 

13. A caucao e as garantias prestadas sac liberadas um mes ap6s a data do resgate, 

mediante comunlcacao dirigida pela Concedente aos respectivos deposltarios ou 

emitentes. 

Juntos Pelo Povo 
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Clausula Setima 

Rescisao, Suspensao e Sequestro 

1. 0 incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, 

nos termos gerais de direito, a outra parte o direito de rescindir o contrato, sem 

prejuizo das correspondentes tndemntzacoes legais. 

2. 0 contrato pode ser rescindido nos casos previstos no Ponto 19 do Caderno de 

Encargos e nos demais casos previstos no C6digo dos Contratos Publlcos ou em 

qualquer outra legisla9ao aplicavel. 

3. A suspensao ou sequestro do contrato de concessao sera efectuado nos termos da 

lei e nos cases previstos no ponto 25 do Caderno de Encargos. 

Clausula Oitava 

Fiscaliza~ao 

1. A Concedente reserva-se o direito de, por todos os meios que julgue necessaries ea 

todo o momento, fiscalizar e inspeccionar os services objecto da concessao, de 

forma a verificar o cumprimento de todas as condicoes do exercicio da mesma, 

cabendo a Concesslonaria cumprir, nos prazos que lhe forem fixados, as 

deterrninacoes daquele emanadas por escrito que respeitem estritamente ao 

cumprimento do objecto da concessao. 

2. A Concessionaria flea obrigada a permitir ainda a entrada e a facilitar a fiscalizacao 

feita por outras autoridades administrativas e policiais e seus agentes, no exercicio 

de funcoes independentemente do dia ou da noite. 

3. 0 exercicio da referida ftscallzacao nao dispensa a que por lei competir a outros 

services com jurisdlcao sobre as actividades desenvolvidas no ambtto da exploracao 

concessionada. 

Juntos Pelo Povo _:._ 

 



9- 11 

4. A fiscallzacao da concessao podera ser exercida por entidade a designar pela 

Concedente para o efeito. 

5. Para efeitos de flscalizacao a Concessionaria obriga-se a nae impedir ou demorar, 

sob qualquer pretexto, o acesso de elementos da fiscailzacao devidamente 

credenciados e a facultar a fiscallzacao todos os livros, registos e documentos 

relatives as actividades concessionadas, incluindo as estatisticas e registos de 

gestao utilizados e prestar sabre eles os esclarecimentos que lhe forem solicitados. 

6. A Concessionaria obriga-se a manter actualizado, com a periodicidade que lhe for 

indicada pela Concedente, um sistema de indicadores de gestao do service 

explorado a definir por acordo entre o Concedente e a Concesslonarla, 

Clausula Nona 

San~oes pecunlarlas 

Sem prejuizo da responsabilidade da Concessionaria de repor a sltuacao violada, a 

comlssao por esta de qualquer das infraccdes contratuais especialmente previstas no 

ponto 24 do Caderno de Encargos confere a Concedente o direito de exigir o pagamento, 

a tltulo de sancao pecuniaria, das quantias calculadas com base na rernuneracao 

mensal, indicadas nas mesmas alfneas por meio de um nurnero que constitui o factor de 

rnuitiplicacao aplicavel ao valor da rernuneracao mensal. 

Clausula Decima 

Subcontrata~ao e cessao da posi~ao contratual 

A subcontratacao e/ou a cessao da posicao contratual pela Segunda Outorgante 

depende da autorizacao da Primeira Outorgante, de acordo com as condicoes e 

limita96es previstas no Caderno de Encargos e no C6digo dos Contratos Publicos. 

Juntos Pelo Povo 

 



10-11 

Clausula Decima Terceira 

Comuntcacoes entre as partes 

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanta as notiflcacoes e 

comunicac;6es entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 

C6digo dos Contratos Publicos, para o domicflio ou sede contratual de cada uma das 

respetivas entidades identificadas no cabecalho do presente contrato. 

2. Qualquer alteracao das lnformacoes de contato presentes no contrato deve ser 

comunicada a outra parte por carta registada com aviso de receocao, e s6 produzira 

efeitos no prazo de 5 dias, contados desde a data da efectiva recepcao da referida 

carta. 

Clausula Decima Primeira 

Regime 

Em tudo o que nao estiver expressamente mencionado neste contrato, aplicam-se as 

dlsposicoes do caderno de encargos e da proposta apresentada, documentos que se dao 

aqui por integralmente reproduzidos, bem como o previsto na legislac;ao aplicavel, 

designadamente no C6digo dos Contratos Publicos e demais legislac;ao em vigor. 

Clausula Declma Segunda 

Foro 

1. Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a 

cornpetencla da Comarca da Madeira, com expressa renuncia a qualquer outro. 

2. Quando a Concedente tenha de recorrer aos meios judiciais para obter o 

cumprimento pela Concessionaria da presente concessao, a Concessionaria sera 

responsavel pelas custas judiciais, honoraries dos advogados e encargos 

administrativos cujo pagamento a Concedente tenha de suportar por efeitos da accao 

ou da sua preparacao. 

Juntos Pelo Povo 
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Frederico Manuel Rezende Alves Martins 

SEGUNDAOUT 

PRIMEIRA OUTORGANTE 

Funchal, 30 de Junho de 2016 

O presente contrato compreende 11 paginas que vao rubricadas pelos outorgantes, a 
excepcao da ultima, em virtude de canter as assinaturas dos mesmos. 

Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada uma das 

outorgantes. 

Juntos Pelo Povo 
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Fevereiro de 2016 

CADERNODEENCARGOS 

Concessao de Explora~ao do Palacete do 
Lugar de Baixo 

Concurso Publlco n.0 01/2016 

Caderno de fncarg'>s 

Juntos Pelo Povo 
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2 -OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS 

2.1. Para alsm dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica a 

Concesslonaria obrigada ao pontual cumprimento de todos os demais que se 

encontrem em vigor e sejam aplicaveis a concessoes. 

2.2. Alern dos documentos normativos indicados neste Caderno de Encargos, a 

Concesslonaria obriga-se tarnbern a respeitar, no que seja aplicavel a presente 

concessao e nao esteja em oposicao com os documentos do contrato, as normas 

portuguesas, as especlficacoes e documentos de homoloqacao de organismos 

oficiais e as instrucoes de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes. 

1 - DISPOSICOES E CLAUSULAS QUE REGEM A CONCESSAO 

1.1. Na concessao a que respeita o presente Caderno de Encargos observar-se-ao: 

a) As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele 

fazem parte integrante; 

b) O C6digo dos Contratos Publicos e demais leqislacao especialmente apticavel: 

c) Demais documentos anexos a este Caderno de Encargos. 

1.2. Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do n." 1.1 consideram-se integrados no 

contrato o presente Caderno de Encargos, os restantes elementos patenteados em 

concurso, a proposta do concesslonario e, bem assim, todos os outros documentos 

que sejam referidos no tltulo contratual ou neste Caderno de Encargos. 

1.3. Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea b) do n.? 1.1 serao 

observados em todas as suas disposicoes cujo regime nae haja side alterado pelo 

contrato ou documentos que dele fazem parte integrante. 

1.4. A concessao nao fica subordinada, principal ou subsidiariamente, as leis 

reguladoras do contrato de tocacao. 

Cacemo c . F ncarqos 

fhnta) 
"--Aste .. 
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5.1. Sempre que a Concessionarla sofra atrasos no cumprimento das suas obriqacoes, 

em virtude de qualquer facto irnputavel a terceiros ou de torca maior, devera, no 

prazo de cinco dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorrencla, 

informar, por escrito, a entidade Concedente, no sentido de a habilitar a tomar 

qualquer decisao. 

5.2. Correrao por conta da Concessionaria todos os encargos e responsabilidades 

decorrentes da utiltzacao, na presente exploracao, de patentes, licenc;as, marcas e 

outros direitos de propriedade industrial ou da comercializacao de produtos que, em 

termos de legislac;:ao especial, requeiram a sua hornoloqacao ou de algum ou 

alguns dos seus componentes . 

5 - ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS 

4 • DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

4.1. As duvldas que a Concesslonaria tenha na interpretacao dos documentos par que 

se rege a concsssao devem ser submetidas a entidade Concedente antes de se 

iniciar a exploracao. 

4.2. No case de as duvldas ocorrerem somente ap6s o inicio da exploracao, devera a 

Concessionaria subrnete-las imediatamente a entidade Concedente, juntamente 

com os motives justificativos da sua nao apresentacao antes do inicio da 

exploracao. 

4.3. A falta de cumprimento do disposto no ponto 4.1 e 4.2 torna a Concessionaria 

responsavel por todas as consequencias da errada interpretacao. 

3 • REGRAS DE INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM O OBJECTO 

DO CONCURSO 

3.1. As divergencias que porventura existam entre os varies documentos que se 

considerem integrados no contrato sac reguladas nos termos do artigo 96.0 e 

seguintes do C6digo dos Contratos Publicos. 

Cademo d~ Fncarqos 

fhntaJ 
"'--Aste., 

Juntos P~Povo 
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7 • EXERCiCIO DO DIREITO DA CONCESSAO 

7.1.0 Palacete do Lugar de Baixo podera ser utilizado para o exerclcio de uma ou mais 

das actividades referidas no ponto 6.1. 

6 - OBJECTO DA CONCESSAO 

6.1 A concessao tern por objecto a exploracao comercial do Palacete do Lugar de 

Baixo, com a finalidade de utllizacao de estabelecimento hoteleiro ou alojamento 

local, restauracao, reallzacao de eventos ou congressos, assim como a exploracao 

de services de caracter social e comunitario. 

6.2. Realizacao de algumas obras de reparacao e reparacao/substltuicao de diversos 

equipamentos, conforme descrito na Mem6ria Descritiva que constitui o Anexo I do 

presente Caderno de Encargos. 

6.3. 0 espaco que constitui o objecto do presente procedimento devera ser visitado 

pelos interessados que o requeiram por escrito, ate 2 dias antes de terminado o 

prazo de entrega das propostas, ficando constituidos na obrigac;~o de se inteirarem 

de todos os elementos que o identifica tornando-se responsaveis pela sua ornissao 

caso nao o facarn, para elaboracao das suas propostas. 

6.4. A concessao nunca podera limitar ou impedir o acesso e a utihzacao, a 
comunidade local, da Capela localizada no Palacete do Lugar de Baixo, 

nomeadamente para missas e outros actos religiosos. 

5.3. Serao igualmente da inteira responsabilidade da Concessionaria todos os danos 

que sejam resultantes de internperies e/ou cases de torca maior. 

5.4. Se a Concedente vier a ser demandada por violacao, durante o perf odo da 

exploracao Concessionada, de qualquer dos direitos mencionados no n.? 5.2, a 

Concesslonaria indemnlza-la-a de todas as despesas que, em consequencia, haja 

de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que tltulo for. 

Cadcrno de Encargos 
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7.2. A Concedente tera o direito de resolver o presente contrato sea Concessionaria, a 

qualquer momento e por qualquer motivo, deixar de estar autorizada a exercer a 
actividade objecto da concessao. 

7.3. A Concessionaria obriga-se a exercer uma ou mais das actividade especificadas 
no n.? 6.1 de forma continuada e ininterrupta durante todo o periodo de abertura ao 
publico. 

7.4. Se, violando a obrlgacao referida no nurnero anterior, a Concessionaria mantiver o 
Palacete do Lugar de Baixo encerrado par um periodo continua superior a 30 
(trinta) dias, ou por mais de 60 (sessenta) dias intercalados, a Concedente tern o 
direito de resolver o presente contrato. 

7.5. A concessao de exploracao do Palacete do Lugar de Baixo e vallda pelo prazo de 

15 (quinze) anos, podendo, findo esse prazo, ser renovada por sucessivos 

periodos de cinco anos, se as partes assim o acordarem, e par declaracao escrita, 
com antecedencia de 30 dias, ate ao maxima de 3 renovacoes. 

7.6. A Ooncessionaria obriga-se a promover e a assegurar o funcionamento do 
Palacete do Lugar de Baixo segundo as regras apticaveis a actividade a 
desenvolver, de acordo com os condicionamentos inerentes e caracteristicas 
pr6prias da actividade, em particular dos expresses no presente caderno de 
encargos, e mantendo os mais elevados padroes de qualidade. 

7.7. A Ooncessionaria, na exploracao do Palacete do Lugar de Baixo, na utiliza9ao das 
areas afectas a concessao e em todos os aspectos relacionados com o Palacete do 
Lugar de Baixo, obriga-se, par si, pelos seus empregados e pelos utentes, a cumprir 
integralmente o disposto no presente Caderno de Encargos, bem coma em 
quaisquer outras normas dimanadas da Concedente, que disciplinem as condicoes 

de utilizacao das areas e equipamentos da concessao. 

,,- lunttelo Povo 
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9 · PRAZO DE CONCESSAO E DIREITO DE RESGATE 

9.1. A concessao caducara decorrido o prazo de 15 (quinze) a nos sobre a data de 

assinatura do contrato. 

9.2. A entrega dos espacos para a instalacao dos bens e equipamentos colncldlra com 

a data da celebracao do contrato. 

9.3. Decorrido o prazo da concessao, cessam para a Concesslonaria todos os direitos 

emergentes do contrato de concessao, sendo a exploracao objecto da concessao 

devolvida a Ponta do Oeste, S. A., em perfeito estado de conservacao e livre de 

quaisquer 6nus ou encargos, e sem direito a qualquer indemnizacao. 

9.4. A Concedente podera exercer o direito de resgate da concessao, por razoes de 

interesse publico, a partir do fim do primeiro terco do prazo da concessao, a contar 

da data da celebracao do contrato. 

9.5. 0 resgate e notificado a Concessionaria com, pelo menos, 30 dias de 

antecedencia. 

9.6. Em caso de resgate, a concedente assume automaticamente os direitos e 

obriqacoes da Concesslonaria directamente relacionados com as actividades 

concedidas desde que constituidos em data anterior a da notiflcacao referida no 

numero anterior. 

9.7. As obriqacoes assumidas pela Concessionaria ap6s a nonflcacao referida no 9.6 

apenas vinculam a Concedente quando esta haja autorizado, previa e 

expressamente, a sua assuncao. 

9.8. Em caso de resgate, a Concesstonaria retirara todo o equipamento de que e 
proprieta ria. 

8.1. Todo o espaco afecto a concessao, objecto de concurso, encontra-se indicado 

nas plantas que integram o Anexo I, que faz parte integrante do presente Caderno de 

Encargos. 

8 - LOCAL AFECTO A CONCESSAO 

- 
C~·:i{·1na:: c! [ncr-,gc 
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em que: 

- IPC n-2 e o indice de precos no consumidor, sem habitacao, do Continente, 

publicado pelo INE, referente ao segundo mes anterior aquele em que se verifica 

a actualizacao da rernuneracao: 

- IPC n-14 e o fndice de precos no consumidor, sem habitacao, do Continente, 

publicado pelo INE, referente ao decirno quarto mes anterior aquele em que se 

verifica a actuatizacao da remuneracao. 

IPC n-14 

IPC n-2 

10 • CONTRAPARTIDA DA CONCESSAO 

10.1. A concessionaria paqara a Concedente, ou a quern esta em qualquer memento 

lhe indicar, pela concessao nos termos do caderno de encargos, uma retribuicao 

peri6dica mensal. 

10.2. A Concessionaria paqara a referida remuneracao mensal ate ao dia 8 (oito) do 

mes a que respeitar, mediante transterencia bancaria para a conta indicada pela 

Concedente ou por outro meio e no lugar que a Concedente lhe venha a indicar. 

10.3. A primeira rernuneracao, sera devida na data de assinatura do contrato e sera 

referente ao mes entao em curse. 

10.4. A Concedente tera o direito de, anualmente, actualizar o valor da rernuneracao 

mensal, sendo a actualizacao anual calculada por referl!ncia a inflacao, para o que 

se adopta o f ndice de precos no consumidor, sem habitacao, do Continente, 

publicado pelo INE (Institute Nacional de Estatistica), ou outro que venha a 

substitul-la, de acordo com a seguinte formula: 

9.9. A caucao e as garantias prestadas sao liberadas um mes ap6s a data do resgate, 

mediante comunicacao dirigida pela Concedente aos respectivos depositarlos ou 

emitentes. 

/t:Jnta1 
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11 -ADAPTACAO DO ESPACO A ACTIVIDADE 

11.1. 0 Palacete do Lugar de Baixo sera entregue no estado em que se encontra, pelo 

que deverao os interessados visitar o espaco ate dais dias antes da data limite para 

entrega das propostas, ficando constituldos na obricacao de se inteirarem de todos 

10.4.1. No caso de o indice do INE nao ser conhecido a data em que possa haver 

lugar a actualizacao, aplicar-se-a provisoriamente no calculo da actualizacao o 

ultimo indice conhecido, havendo lugar a acertos, logo que seja conhecido o novo 

indice, aos quais a Concedente procedera e que se reftectirao, ap6s cornunicacao 

do valor dos mesmos a Concessionaria, na primeira rernuneracao vincenda; 

10.4.2. A primeira actualizacao tera lugar todos as anos em Janeiro, ap6s a data de 

assinatura do contrato de concessao, incidindo as actualizacoes sabre a 

rernuneracao mensal; 

10.5. Ao valor definido no n.? 10.1 acresce o IVA, a taxa legal em vigor em cada 

momenta; 

10.6. 0 valor mensal da contrapartida financeira da concessao e o proposto pelo 

concorrente, que nae pode ser inferior a€ 700,00 (setecentos euros) acrescido do 

IVA a taxa legal em vigor. 

10. 7. Todas as tarifas, taxas e impostos inerentes a actividade concessionada, sejam 

de natureza municipal ou outra, sac da exclusiva responsabilidade da 

Concessionaria. 

10.8. Sao da inteira responsabilidade da Concessionaria os custos de manutencao e de 

conservacao do espaco e de todos os equipamentos afectos a concessao, bem 

coma os encargos com o respective funcionamento sejam eles de que natureza 

forem, nomeadamente a limpeza, agua, gas, electricidade, telefones, policiamento, 

taxas e licencas necessarlas ao desenvolvimento da sua actividade. 

10.9. A exploracao sera exercida por conta e risco da Concesslonaria, nao tendo a 

Concedente responsabilidade alguma pelo passive e demais encargos e obrlqacoes 

que aquele contrair. 

Cad~1110 u,· F ncarous 
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as elementos que o identificam tornando-se responsaveis pela sua omissao caso 

nao o facarn, a fim de elaborarem as suas propostas. 

11.2. Relativamente as actividades complementares desenvolver, a montagem de 

equipamentos e as obras de adaptacao necessarias, ocorrerao por conta da 

concessionaria, tal como quaisquer outras obras de rnanutencao no Palacete do 

Lugar de Baixo, as quais estarao sujeitas a aprovacao prevla pela Concedente. 

11.3. Em caso algum podera a Concesslonaria realizar quaisquer obras no Palacete do 

Lugar de Baixo sem previamente apresentar comprovativo de ter contratado uma 

ap61ice de seguro de "obras e montagens" que cubra a responsabilidade pelos 

riscos emergentes das obras que pretenda realizar e a responsabilidade civil 

extracontratual e cruzada inerente a essas obras, ap61ice essa em que a 

Ccncesslonaria devera obrigatoriamente figurar come primeira titular e em que 

deverao ser incluidos como co-titulares a Concedente, e bem assim todos os 

intervenientes na execucao da obra, designadamente os empreiteiros e 

subempreiteiros que a Ooncessionaria contrate para a execucao da obra. 

11.4. 0 montante do capital seguro pela ap61ice referida no nurnero anterior sera fixado 

aquando da aprovacao do projecto e em funcao do mesmo. 

11.5. Se o atraso na entrega do Palacete do Lugar de Baixo for imputavel a 
Ccncessionana, designadamente se resultar do preenchimento de qualquer das 

clrcunstanclas previstas no nurnero 11.2 coma justificativas da recusa de entrega, e 

esse atraso for igual ou superior a 15 (quinze) dias, a Concedente tern direito a 
resolucao do contrato de concessao. 

11.6. Verificando-se a rescisao do contrato pela Concedente nos termos dos nurneros 

anteriores, a Concessionarla nao tern direito a devolucao de quaisquer quantias [a 

pagas aquela, nem ao levantamento das obras ja realizadas no Palacete do Lugar 

de Baixo, ou a qualquer indernnizacao nelas fundada. 

11. 7. E da responsabilidade exclusiva da Concessionaria a obtencao de todos os 

licenciamentos e autorizacoes administrativas eventualmente necessarias para a 

execucao das obras a seu cargo, o cumprimento da legislar;ao em vigor sabre 

- 
CJ:1ernr, a8 I nr.:;r;ic.·.' 
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13 - HORARIO DE FUNCIONAMENTO 

13.1. Sem prejuizo das normas municipais, o horarlo de funcionamento dos locais 
afectos a concessao devera ser aprovado pela Ponta do Oeste, S.A., sob proposta 

da Concesslonarla, considerando as exigencias e conveniencias do service 

12- PESSOAL 

12.1. O pessoal que ficar afecto a concessao devera ser em nurnero suficiente para 

satisfazer as necessidades da exploracao objecto de concurso, devendo ainda ficar 
assegurada a forma de satisfazer as necessidades impostas, em casos de maior 

movimento do que o habitual. 
12.2. A concessionaria e responsavel pela perfeita disciplina, correccao, apresentacao, 

idoneidade e cornpetencla profissional do pessoal ao seu service. assim coma pelo 
porte e atencao do mesmo no trato com o pubhco, obrigando-se a substitui-lo total 
au parcialmente quando, par motives justificados, de que lhe sera dado 
conhecimento, a Concedente tenha par conveniente essa medida, sem prejuizo dos 
direitos dos trabalhadores resultantes da Lei geral do trabalho au das convencoes 

colectivas apllcavels. 
12.3. 0 horario de trabalho do pessoal utilizado na exploracao do service sera o que for 

legalmente estabelecido. 
12.4. A Concessionaria dara conhecimento a Concedente do seu quadro de pessoal. 

projectos de obras e condicoes de execucao das mesmas, a obtencao de todos as 
licenciamentos e autorlzacoes administrativas eventualmente necessarias para a 
abertura do Palacete do Lugar de Baixo ao publlco, bem como o pagamento de 
quaisquer taxas ou outros custos inerentes. 

11.8. Antes da celebracao do contrato sera realizada vistoria ao Palacete do Lugar de 
Baixo, em que as partes se deverao fazer representar, da qual sera lavrado 

respective Auto, para efeitos de entrega do mesmo. 

fhnta) 
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14- OBRIGACOES ACESSORIAS 
14.1. A Concesslonaria obriga-se a realizacao de algumas obras de reparacao, 

conforme descrito na Mem6ria Descritiva que constitui o Anexo I do presente 

Caderno de Encargos. 

14.2. A Ccncessionarta obriga-se a manter em born estado de conservacao e 

apresentacao o Palacete do Lugar de Baixo e todos os seus pertences, incluindo 

canalizacoes de agua e esgotos, instatacoes electricas, de sequranca, telefones e 

ar condicionado, e a suportar o custo de quaisquer obras de reparacao tornadas 

necessarlas, quer pelo funcionamento do Palacete do Lugar de Baixo, quer pela sua 

devolucao quando o presente contrato deva ter-se par extinto. A concessionaria 

obriga-se ainda a manter em born estado de conservacao e apresentacao todos os 

equipamentos, sendo responsavei par quaisquer danos que possam ocorrer, 

ficando responsavel pela sua reparacao e, caso seja necessario, pela sua 

substltulcao. 

14.3. Havendo lugar a devolucao do Palacete do Lugar de Baixo por efeito da 

veriflcacao de qualquer facto extintivo do presente contrato, a Concessionaria 

obriga-se a entregar todas as chaves do Palacete do Lugar de Baixo a Concedente, 

a fim de esta verificar o seu estado, no tocante a conservacao e funcionamento dos 

aparelhos e instalacoes existentes, sem prejuizo de se manter a sua 

responsabilidade pelo cumprimento de todas as obriqacoes decorrentes do 

presente contrato e da obriqacao de ressarcir a Concedente por eventuais danos 

concessionado e da legisla9ao e regulamentos apllcavels quanta a periodos de 

funcionamento para estabelecimentos do tipo e horarios de trabalho. 

13.2. As lnstatacces objecto de concessao deverao estar abertas todo o ano, salvo 

autorizacao expressa da Concedente. 

13.3. Toda e qualquer alteracao dos horarios previstos devera ser previamente 

submetida a aprovacao da Concedente. 
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emergentes, lucros cessantes ou prejuizos de qualquer natureza a que o seu 

procedimento der causa. 

14.4. A Concessionaria obriga-se a permitir o acesso e a utllizacao da capela do 

Palacete do Lugar de Baixo, a comunidade local e ao seu Padre, para a celebracao 

de cerim6nias religiosas e outras festividades habituais na localidade. 

14.5 A Concessionaria reconhece expressamente o direito da Concedente inspeccionar 

quaisquer equipamentos que se encontrem instalados ou que atravessem o 

Palacete do Lugar de Baixo e de nestes realizar quaisquer obras que se mostrem 

necessaries, acautelando, sempre, o funcionamento do Palacete do Lugar de Baixo. 

14.6. Sempre que necessario, e a fim de inspeccionar e verificar os equipamentos 

afectos a concessao, para funcionamento do Palacete do Lugar de Baixo ou para 

efeitos de recepcao do rnesmo, a Concedente podera fazer-se acompanhar de 

tecnicos especializados, ficando a Concessionaria responsavsl pelo pagamento dos 

services prestados pelos referidos tecnicos, 

14.7. A Concesslonaria tera de se munir de todas as autorizacoes administrativas, 

realizar as formalidades impostas pelas disposicoes legais e submeter-se a todas 

as obrigac;:oes impostas pelas Leis e Regulamentos inerentes ao exercfcio da 

actividade que e objecto da presente concessao. 

14.8. A Concessionaria dara imediato conhecimento a Concedente, por escrito, do 

inicio da exploracao. 

14.9. Para alern de outras obrlqacoes definidas no presente Caderno de Encargos, 

constitui ainda obrigac;:ao da Concessionaria: 

a) Velar pela guarda e conservacao dos bens, recorrendo a autoridade policial 

sempre que se mostre necessario: 

b) Garantir, em qualquer circunstancia, a boa qualidade e natureza dos 

services, par forma a corresponder a um service de boa qualidade, de acordo 

com os padroes gerais da actividade que desenvolve; 

c) Detar o empreendimento de meios que evitem todo ou qualquer tipo de 

poluicao, incluindo a senora; 
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15 • CONSERVACAO, REPARACAO E SUBSTITUl<;AO E BENFEITORIAS 
15.1 Sempre que a Concesslonarla pretenda realizar quaisquer obras ou trabalhos no 

Palacete do Lugar de Baixo, e bem assim colocar ou modificar tabuletas, reclamos 

luminosos ou outras formas de publicidade, devera submeter a aprovacao previa, 

dada par escrito, da Concedente todos os elementos necessaries para que esta se 

possa pronunciar, nomeadamente os projectos das obras, devidamente instrufdos e 

com uma mem6ria descritiva, onde se indicara o tipo e car dos materiais a utilizar, 

bem coma o tempo previsivel para a finalizacao das obras e abertura ou reabertura 

do Palacete do Lugar de Baixo, seguindo-se, com as necessarias adaptacoes, o 

estipulado na clausula 11a supra incluindo o ai disposto em materia de 

responsabilidade pelos licenciamentos, mas sendo alargados para 30 (trinta) e para 

15 (quinze) dias, respectivamente, os prazos estabelecidos nessa mesma clausula. 

15.2. A Concessionaria nae podera realizar quaisquer obras no Palacete do Lugar de 

Baixo sem previamente apresentar comprovativo de ter contratado uma ap61ice de 

d) Dar conhecimento a Concedente de todas as ocorrencias e incidentes 

verificados no local afecto a concessao, no prazo maxima de 48 horas, sem 

prejuizo da cornunicacao a outras entidades; 

e) Gerir convenientemente e com diligencia todos os meios e bens afectos a 
concessao: 

f) Afectar a concessao os meios humanos e os bens e equipamentos 

definidos na proposta apresentada pela Concessionaria objecto de 

adjudicacao no arnblto do procedimento. 

14.10. A concessionaria obriga-se ainda a dar cumprimento a todas as norm as 

previstas na legislayao portuguesa, designadamente: 

a) Regime laboral e sepuranca social de pessoas e bens; 

b) Seguros obrigat6rios; 

c) Higiene, vigilancia e sequranca de pessoas e bens; 

d) Regulamento do ru!do. 

fhntaJ 
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16 - RESPONSABILIDADE E SEGUROS 

16.1. A Concedente fica isenta de toda a responsabilidade em caso de furto, 
desaparecimento de material, moblllarto, equipamento, utensilios, mercadorias ou 

seguro de "obras e montagens" que preencha os requisitos estabelecidos no n.? 
11.4 da clausula 11.8 supra. 

15.3. 0 montante do capital seguro pela ap61ice referida no numero anterior sera fixado 
aquando da aprovacao do projecto e em funcao do mesmo. 

15.4. Todas as obras que forem realizadas pela Concesslonaria no Palacete do Lugar 
de Baixo, quer as previstas na clausula 118, quer outras que realize posteriormente 

como admitido nos nurneros anteriores da presente clausula, bem coma todas as 
benfeitorias que nela forem introduzidas, incluindo a instalacao de equipamentos, 
ficarao a fazer parte integrante do Palacete do Lugar de Baixo, nao conferindo a 
Concesslonaria o direito a qualquer indemnizacao, nem podendo esta alegar direito 
de retencao em retacao as mesmas benfeitorias. 

15.5 A Concessionaria obriga-se a manter, a expensas suas, em permanente estado 

de born funcionamento, conservacao e sequranca todos os bens e equipamentos 
afectos a concessao (sejam da propriedade da Concedente ou da propriedade da 
Ccncessionaria) e a substituir, de sua conta e responsabilidade, todos os que se 
destrulrem ou se mostrarem inadequados para os fins a que se destinam (sejam da 
propriedade da Concedente ou da propriedade da Concesslonaria), nomeadamente 
por desgaste flsico, avaria, deterloracao, deficiencta ou outro tipo de defeito ou 
ainda por se tornarem obsoletes, devido a furto, incendio, inundacao, efectuando 
para tanto as reparacoes, renovacees, substltuicees e adaptacoes necessarias ao 
regular e cont! nuo funcionamento da concessao. 

15.6. A reparacao, substituicao, conservacao ou alteracao que no decurso do prazo da 
concessao, a Concesslonaria tiver de realizar, devera ser submetida a aprovacao 
da Concedente, por escrito, especificando-o atraves de projecto, s6 podendo ter 
inicio ap6s a aprovacao da Concedente. 

Caderno de Encargo,. 
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valores das instalacoes afectas a concessao, pelo que a Concessionaria devera 

providenciar a celebracao de contratos de seguro. 

16.2. A Concessionarla flea obrigada, durante o prazo da concessao, a realizar com as 

entidades seguradoras, nomeadamente, contratos de seguro de cobertura de danos 

nas instalacoes, equipamentos. mercadorias au valores que integram e existam no 

espaco concessionado, designadamente por acidente, incendio, raio, explosao, 

inundacoes, tempestade e outros fen6menos da natureza, as quais deverao ser 

apresentados a Penta do Oeste, S. A. no prazo de 30 dias a contar da data de 

assinatura do contrato. 

16.3. A Concessionaria enviara a Concedente o comprovativo da renovacao do 

contrato de seguro referido no nurnero anterior, no prazo de 30 dias a contar da 

data da sua renovacao. 

16.4. A Concessionaria sera responsavel civilmente dentro da area abrangida pela 

concessao, par todos as prejuizos causados par si, pelo pessoal, por terceiros 

agindo par sua conta au pelos seus fornecedores, quaisquer que sejam os lesados, 

sem qualquer direito de regresso sabre a Concedente. 

16.5. A Concesslonarla devera manter permanentemente actualizadas as ap61ices de 

seguro par perda au avaria e de responsabilidade civil contra todos os riscos. 

16.6. A Concesslonaria e civilmente responsavel par todos as danos causados a 
Concedente e/ou terceiros, que ocorram au tenham origem no local objecto da 

concessao e par torca desta. 

16.7. Para a elaboracao da minuta contratual, a Concessionaria devera apresentar uma 

ap61ice de seguro de responsabilidade civil contra todos os riscos, que garanta a 
Concedente e a terceiros, parte da responsabilidade civil referida nos nurneros 

anteriores. O capital minimo do seguro de responsabilidade civil nao deve ser 

inferior a 500.000 € (quinhentos mil euros), se outro valor minima superior nao for 

definido par Lei, actuallzavel anualmente por aplicacao do indice de precos no 

consumidor, sem habltacao, do Continente, publicado pelo INE, no ano respective. 

Cnde1110 cits Enc arqos 
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17-TRANSMISSAO, CESSAO DE QUOTAS E ONERACAO DA CONCESSAO 
17.1. A Concessionaria nao pode transmitir para outrem os direitos conferidos pela 

concessao, por qualquer tltulo ou prazo, no todo ou em parte, nem por qualquer 
forma fazer-se substituir no seu exercicio, sem previa autorizacao da entidade 
Concedente, sendo nulos e de nenhum efeito os actos e contratos celebrados pela 
Concesslonaria que disponha em contrario. 

17.2. Nao e permitida, durante o prazo de concessao, a cessao de quotas, sem previa 
autorizacao da entidade Concedente, a nao ser que se trate de transmlssao par 
morte, sendo nulos e de nenhum efeito os actos e contratos celebrados pela 
Ooncesslonaria que disponha ao contrario. 

17.3. A alteracao, na vigencia do contrato de concessao, do(s) detentor(es) da maioria 
do capital social da Concessionarla carecera sempre do consentimento previo da 
Concedente, pelo que, quando resulte de uma sucessao de transmissoes de 
participacoes sociais, a necessidade de consentimento venficar-se-a em relacao ao 
contrato pelo qual se transfiram participacoes que, somadas as anteriormente 

transmitidas, configurem a situacao sujeita ao consentimento da Concedente. 
17.3.1. Considera-se aplicavel o previsto no n." 17.3 supra, sendo necessario o 

consentimento prevlo e por escrito da Concedente, para qualquer acto ou neg6cio 

de que resulte a aquisicao por terceiro de posicao que lhe permita exercer uma 
influencia dominante sabre a Concessionaria. 

17.3.1.1 Considera-se terceiro para os efeitos do n." 17.3.1., qualquer 
pessoa nao interveniente no contrato e ainda qualquer dos s6cios da 
Concesslonaria que, a data da assinatura do contrato, nae tenha a qualidade de 
maioritario . 

16.8. A Concessionaria enviara a Concedente o comprovativo da renovacao do 
contrato de seguro referido no nurnero anterior, no prazo de 30 dias a contar da 

data da sua renovacao. 

Caucmo de r ncarqos 
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17.3.2. Na medida em que por, meio da alteracao dos detentores da maioria do 

capital social da Concessionaria, haja lugar a rnodificacao indirecta do responsavel 

pelo cumprimento das obriqacoes assumidas por aquela, e aplicavel a esta sltuacao 

o previsto no n.? 17.1 supra da presente clausula. 

17.4. A Concessionaria responde solidariamente com os terceiros pelo cumprimento 

das obriqacoes previstas nos nurneros 17.3.1.1. e 17.3.2. supra. 

17.5. Nao e permitido o trespasse da concessao, sem autorizacao prevla da 

Concedente. 

17.5.1.Caso seja autorizado o trespasse, consideram-se transmitidos para a nova 

Concessionaria os direitos e obriqacoes da anterior, assumindo aquela ainda as 

deveres, obriqacoes e encargos que eventualmente lhe venham a ser impastos 

coma condicao para a autorizacao do trespasse. 

17 .6. A violacao do disposto nos pontos anteriores implica a rescisao imediata da 

concessao. 

17.7. A Concessionaria aceita ser-lhe vedado, sem que previamente tenha obtido 

autorizacao por escrito da Concedente, por qualquer meio e titulo constituir a favor 

de terceiro: 

a) Qualquer direito de preferencia na transrnissao da sua posicao contratual; 

b) Qualquer pod er de limitar o exercicio au condicionar as condicoes de 

exercicio dos direitos conferidos pela presente concessao a Concessionaria, 

incluindo o de propor a Concedente ou acordar com esta qualquer alteracao 

ao presente contrato; 

c) Qualquer onus au encargo sobre qualquer dos direitos adquiridos pela 

Concessionaria ao abrigo do presente contrato. 

17.7.1 A actuacao da Concesslonarla em contrario ao previsto no n." 17.7 anterior 

confere a Concedente o direito de resolucao do presente contrato. 

17 .8. A Concedente tera o direito de resolver o contrato de concessao se, par decisao 

de qualquer autoridade judicial ou administrativa, um terceiro adquirir qualquer 

direito sabre a concessao, e/ou sobre o Palacete do Lugar de Baixo au sabre 

- 
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19 - RESCISAO DO CONTRATO 

19.1. Para alem das causas previstas em outras clausulas do presente Caderno de 
Encargos, sac obrigatoriamente causa de rescisao do contrato de concessao: 

a) A cessacao ou interrupcao injustificada, total ou parcial, do exerclcio ou 
actividade concessionada por prazo superior a dois meses; 

b) A falta de pagamento da renda mensal pelo periodo de tres meses, ainda que o 
seu valor tenha sido retirado da caucao prestada; 

c) 0 abandono da exploracao objecto da concessao: 

18-TERMO DA CONCESSAO PELO DECURSO DO PRAZO 

18.1 Finda a concessao pelo decurso do prazo, a Concedente entrara imediatamente 
na propriedade de todas as obras levadas a cabo pela Concessionaria no im6vel, 
no arnbito de concessao, que para ela reverterao gratuitamente, livre de quaisquer 
6nus ou encargos, em estado de born funcionamento, conservacao e sequranca, 
nae podendo a Concessionarla reclamar qualquer indernnlzacao ou invocar, com 
qualquer fundamento, o direito de retencao. 

18.2. A Concesslonarla s6 podera retirar o apetrechamento amovivel de seja 
proprletaria, desde que nae acarrete alteracoes nas instalacoes, devendo, de 

qualquer forma, deixa-los em born estado e, pelo menos, nas condicoes existentes 
no memento em que deu inicio a exploracao, 

18.3. Transferir-se-ao gratuitamente para a Concedente os direitos que a 
Concesslonarla tenha obtido de terceiros em beneficio da exploracao do service e 
sejam necessaries a continuidade dos mesmos. 

18.4. Concedente e Concessionaria poderao em qualquer memento resolver o contrato 
de concessao par mutuo acordo. 

qualquer dos elementos integrantes do mesmo, nomeadamente se for ordenada 
penhora. 

Cc:oE'rrio dt: Enc 3•go~ 
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d) A verlficacao de graves deficiencias na orqanizacao e funcionarnento da 

exploracao ou no estado geral dos bens e equipamentos, ou das instalacoes, 

susceptiveis de comprorneter a regularidade da exploracao. nas condicoes 

exigidas pela lei e pelo contrato; 

e) A subconcessao ou o trespasse, no todo ou em parte, da exploracao 

concedida, sem previa autorlzacao da Concedente; 

f) O uso diverse do firn a que se destina a concessao: 

g) A desobedlsncia reiterada a tnstrucces emanadas das autoridades 

competentes com jurisdic;ao sobre as actividades desenvolvidas no decurso da 

exploracao, a qualquer titulo; 

h) A oposicao repetida ao exerclcio da flscallzacao ou reiterada desobedlencla as 

legitimas determinar;:5es da Concedente; 

i) Nao usar a Concessionarla da necsssaria diligencia e cuidado na conservacao 

das mstalacoes e na eflciencia do service, nern rnanter nelas a devida 

dignidade e compostura; 

j) A recusa de proceder a obras de conservacao e reparacao das instalacoes e 

equipamentos na area concessionada, depois de devidarnente notificado para o 

efeito e desde que ultrapassados os prazos fixados; 

k) Repetlcao de actos de indisciplina do pessoal ou dos utentes por culpa grave 

da Concessionaria ou quando se verifique perturbacao causada pela actividade 

exercida pelo seu titular; 

I) A suspensao da actividade pelo poder judicial ou pelas autoridades com 

jurisdicao na area; 

m)A realizacao de outros eventos nae inseridos na actividade normal do Palacete 

do Lugar de Baixo sem a autorizacao expressa da Concedente; 

n) Penhora, arresto, arrolarnento ou qualquer outra forma de apreensao de bens 

da Concessionarla que ponham em causa o born funcionarnento dos services 

concessionados ou titularidade da concessao: 

o) 0 incumprimento do horario de funcionamento do Palacete do Lugar de Baixo; 

,- 
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p) A nae afectacao a concessao de todos os meios humanos e de todos os bens e 

equipamentos definidos na proposta apresentada pela Concessionaria objecto 

de adjudicac;ao no arnblto do procedimento. 

19.2. A rescisao nae da a Concessionaria direito a qualquer indemnizacao e acarreta a 

perda do dep6sito de garantia e constitui direito que a Concedente exercera 

definitivamente. 

19.3. 0 abandono da ocupacao, bem como a falta de pagamento do valor da 

concessao nos termos expresses no presente Caderno de Encargos, implicara a 

reversao imediata para a Concedente de todos os bens m6veis sem qualquer 

lndemnizacao, de forma a que o service nao sofra qualquer interrupcao, ficando a 

Concedente ou quern esta indicar a poder utilizar esse material, mercadoria ou 

equipamento. 

19.4. Carecem de aprovacao pela Concedente, sem prejuizo das excepcoes contidas 

nas clausulas relativas ao regime dos bens afectos a concessao, as deliberacoes da 

Concessionarla que tenham por fim ou efeito: 

a) A alteracao do respective objecto social; 

b) A transforrnacao, fusao ou dissolucao da sociedade; 

c) O aumento, a intepracao ou a reducao do capital social; 

d} A emissao de accoes ou obriqacoes: 

e) 0 trespasse, a subconcessao ou a cedencia, par qualquer titulo ou prazo, da 

exploracao do service a terceiros; 

f) A alienacao ou oneracao, por qualquer forma, dos direitos emergentes da 

concessao ou dos bens utilizados para o exercicio da respectiva actividade; 

g) A interrupcao ou cessacao de qualquer uma das actividades em que se 

desdobra o service objecto da concessao: 

h) Os projectos de execucao de obras a realizar no arnbito da concessao. 

luntos .f Povo 
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21 • FISCALIZACAO 

21.1. A Concedente reserva-se o direito de, por todos os meios que julgue necessaries 

e a todo o memento, fiscalizar e inspeccionar os servicos objecto da concessao, de 

forma a verificar o cumprimento de todas as condlcoes do exercicio da mesma, 

cabendo a Concessionaria cumprir, nos prazos que lhe forem fixados, as 

determlnacoes daquele emanadas por escrito que respeitem estritamente ao 

cumprimento do objecto da concessao. 

21.2. A Concessionaria fica obrigada a permitir ainda a entrada e a facilitar a 

fiscalizacao feita por outras autoridades administrativas e policiais e seus agentes, 

no exercicio de funcoes independentemente do dia ou da noite. 

20 • COMUNICACOES 

20.1. Para efeitos do disposto nas clausulas n. 0 17, 18 e 19 anterior, relativamente a 
necessidade de obtencao do consentimento da Concedente, a Concesslonaria, ou 

esta e os seus s6cios, obriga-se a comunicar a Concedente o projecto do neg6cio e 

as clausulas respectivas, mediante carta registada com aviso de recepcao ou per 

protocolo. 

20.2. A Concedente responders no prazo de 30 (trinta) dias, prestando ou negando o 

seu consentimento, havendo-se o seu silencio, transcorrido aquele prazo, como 

indeferimento do pedido. 

20.2.1. O prazo previsto no n. 0 20.2 anterior podera ser dilatado quando a Concedente 

haja atempadamente requerido a Concessionaria a apresentacao de quaisquer 

esclarecimentos ou documentos necessaries a sua decisao e se revele demorada a 

sua entrega. 

20.3. 0 preenchimento das condicoes fixadas pela Concedente nos termos previstos 

no n.0 20.2.1. e da responsabilidade da Concesslonaria e devera estar assegurado 

ate a celebracao do respectivo neg6cio. 

fh~ta; l 
~ste 

 



22- 28 

1 21 ~ rs: i,1 

22 - REGIME DOS BENS AFECTOS A CONCESSAO 

22.1. Para efeitos do disposto na presente seccao, consideram-se os bens afectos ao 

objecto da presente concessao submetidos ao regime dos bens afectos ao service 

publico. 

22.2. A Concesslonaria s6 podera onerar, alienar ou fazer registar os bens inerentes e 

complementares do objecto da concessao (come bens e services afectos ao service 

publlco que sao) com previa e expressa autorizacao da Concedente. 

22.3. A incomerciabilidade juridico-privada dos bens e direitos inerentes ao service da 

concessao nao prejudica a sua alienabilidade pela Concesslonarla posteriormente a 

respectiva desafectacao do servico pubtico, 

23.4. Os bens sujeitos ao regime do service publico que integram o estabelecimento da 

concessao, nao podem ser objecto de arresto, penhora, arrolamento, sequestro, 

dep6sito ou qualquer outra provioencia cautelar. 

21.3. 0 exerclclo da referida flscalizacao nae dispensa a que por lei competir a outros 

services com jurisdic,;:ao sobre as actividades desenvolvidas no arnblto da 

exploracao concessionada. 

21.4. A flscalizacao da concessao podera ser exercida por entidade a designar pela 

Concedente para o efeito. 

22.5. Para efeitos de fiscalizacao a Concessionaria obriga-se a nao impedir ou 

demorar, sob qualquer pretexto, o acesso de elementos da fiscalizacao 

devidamente credenciados e a facultar a fiscalizacao todos os livros, registos e 

documentos relatives as actividades concessionadas, incluindo as estatisticas e 

registos de gestao utilizados e prestar sobre eles os esclarecimentos que lhe forem 

solicitados. 

21.6. A Concessionaria obriga-se a manter actualizado, com a periodicidade que lhe for 

indicada pela Concedente, um sistema de indicadores de gestao do service 

explorado a definir par acordo entre o Concedente e a Concesslonana. 
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23 - CAUCAO, RECONSTITUICAO E RESTITUICAO 

23.1. A caucao, no valor correspondente a 6 rendas mensais, destinada a garantir a 
celebracao do contrato, bem coma o exacto e pontual cumprimento de todas as 

obriqacces legais e contratuais, deve ser prestada, no prazo de 10 dias a contar da 

notiflcacao da decisao de acjudlcacao: 

a) Por dep6sito em dinheiro ou em trtulos emitidos ou garantidos pelo Estado 

Portugues a ordem de Ponta do Oeste, S. A. nos termos do modelo constante 

em anexo ao Programa de Procedimento que dele fazem parte integrante; 

b) Mediante garantia bancaria ou sequro-caucao, nos termos dos modelos 

constantes em anexo ao Programa de Procedimento, que dele fazem parte 

integrante. 

23.2. O nao cumprimento pela Concesslonaria da obriga9ao estabelecida no n.0 23.1 

supra, considera-se sempre incumprimento grave das suas obrigac;oes, conferindo 

a Concedente o direito de revogar a decisao de adjudicacao e de nae outorgar o 

contra to. 

23.3. A Concedente podera executar, na parte necessaria, a caucao que a 

Concessionaria lhe entregue em cumprimento da presente clausula, sempre que 

esta se encontre em mora relativamente ao cumprimento de qualquer das 

obriqacoes da sua responsabilidade nos termos do presente contrato, incluindo as 

de pagamento das sancoes pecuniarias ou de indemnizacoes devidas, e que essa 

mora se prolongue por mais de 30 (trinta) dias. 

23.4. Sempre que, em virtude da execucao da caucao nos termos do nurnero anterior, 

a mesma ficar reduzida, a Concesslonaria obriga-se a reforca-la ate ao valor 

acordado no n.? 23.1., se aplicavel, e no prazo maxima de 30 (trinta) dias a contar 

da nctiflcacao que, para esse efeito, a Concedente lhe faca, sob pena de esta ter o 

direito a resolucao do contrato. 

23.5. A Concessionaria obriga-se a manter a caucao enquanto vigorar o presente 

contrato e, posteriormente, ate ao integral cumprimento de todas as obrlqacoes por 

que seja responsavel 

- 
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24 - SANCOES PECUNIARIAS 

24.1. Sem prejufzo da responsabilidade da Concessionaria de repor a sltuacao violada, 

a comissao par esta de qualquer das infraccoes contratuais especialmente previstas 

nas alfneas seguintes, confere a Concedente o direito de exigir o pagamento, a 

titulo de sancao pecunlaria, das quantias calculadas com base na remuneracao 

mensal, indicadas nas mesmas alf neas par meio de um numero que constitui o 

factor de rnultlpllcacao aplicavel ao valor da remuneracao mensal: 

a) Exercfcio, no Palacete do Lugar de Baixo, de actividade nao autorizada pelo 

presente contrato - 3 (tres): 

b) Alteracao nao consentida da denorninacao do Palacete do Lugar de Baixo - 

1,5 (um vfrgula cinco); 

c) Nao pagamento pontual da rernuneracao mensal - 2 (dais); 

d) Nao realizacao de obras de conservacao do Palacete do Lugar de Baixo e 

seus pertences - 2 ( dois ); 

23.6. 0 cumprimento da obrigac;:ao de referee da caucao prevista no n.? 23.4 supra, 

bem coma o da obriqacao de rnanutencao da caucao prevista no n.? 23.5 anterior, 

s6 se mostra satisfeito quando o valor da caucao corresponda em cada momenta 

da vigencia deste contrato aos montantes indicados no n." 23.1, se aplicavel, 
utilizando-se na operacao de calculo do respective montante os valores devidos 

nesse momenta a tltulo de rernuneracao mensal, acrescido de IVA a taxa legal em 

vigor. 

23.7. Sempre que haja lugar ao accionamento da caucao, par nao cumprimento, par 

parte da Concessionaria, das obriga96es decorrentes do caderno de encargos au 

do contrato, sera a Concessionaria notificada, por escrito, devendo esta proceder ao 

seu reforco no prazo maxima de 1 O dias a contar da notflcacao, sob pena da 

rescisao da concessao. 
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25 - SUSPENSAO E SEQUESTRO DA CONCESSAO 

25.1. Antes do prazo referido no n." 1 da clausula 9.8, a Concedente podera tomar 

conta da exploracao concedida quando se der ou estiver iminente a cessacao ou 
interrupcao total ou parcial da exploracao ou se verificarem graves deficiencias na 
respectiva orqanizacao e funcionamento ou no estado geral dos bens e 
equipamentos susceptrveis de comprometer a regularidade da exploracao. 

25.2. Quando se verificar o disposto no nurnero anterior, pode a concedente entrar 
imediatamente na posse das instalacoes assegurando o funcionamento do Palacete 
do Lugar de Baixo. A Concesslonaria suportara os encargos resultantes da 

e) Impedimenta a inspeccao do Palacete do Lugar de Baixo e respectivos 

equipamentos, bem coma obstrucao a realizacao de obras na mesma - 3 
(tres): 

f) Execucao de obras nae autorizadas - 4 (quatro); 
g) Falta dos seguros, obrigat6rios nos termos deste contrato - 4 (quatro); 
h) Permlssao da utiliza9ao do Palacete do Lugar de Baixo, a qualquer titulo, par 

terceiros, au transrnissao de participacoes sociais e/ou admissao de novos 
s6cios nae consentida quando o deva ser - 12 (doze); 

i) Nao entrega, reforco au manutencao da garantia bancaria - 2/30 (dais trinta 
avos) par cada dia de atraso. 

24.2. A obriqacao de pagamento de quaisquer sancoes pecunlarlas, estabelecidas no 
presente contrato ainda que nae especialmente nesta clausula, vence-se na mesma 

data da obriqacao de pagamento da remuneracao mensal que se veneer 
imediatamente ap6s a cornunicacao da Concedente a Concessionaria da aplicacao 
da sancao, revertendo o seu produto, integralmente, para a Concedente. 

24.3. A aplicacao de sancoes pecuniarlas nao preclude o direito da Concedente a 
reclamar da Concessionaria indernnizacao pelos danos excedentes que o 
incumprimento lhe cause efectivamente, bem coma nao afecta o direito da 
concedente a resolucao do presente contrato par incumprimento. 

~ste .. A 

 



26· 28 

- - 
\ ·1~J-1Z~f'.G [::i, ;(_(-:.rr-.rr Jf=.: r. :al 3'an:tc1r·:f. ~-t:l7Flil 1 '·l:.lt·f 2r:121s·i~O·F- :r.1'~~.~.7,..:·1..-., 

ANEXO I - MEMORIA DESCRITIVA E PEt;AS DESENHADAS 

ANEXO II - 0RDEM DE TRANSFERENCIA PERMANENTE 

27 • RESOLUCAO DE CONFLITOS 

27 .1. Em caso de litigio emergente da interpretacao e/ou da aplicacao do presente 

contrato sera competente o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com 

expressa renuncia a quaisquer outros que par lei fossem, em razao do territ6rio, 

competentes. 

27 .2. Quando a Concedente ten ha de recorrer aos meios judiciais para obter o 

cumprimento pela Concessionarla da presente concessao, a Concessionaria sera 

responsavel pelas custas judiciais, honoraries dos advogados e encargos 

administrativos cujo pagamento a Concedente tenha de suportar por efeitos da 

accao ou da sua preparacao, 

26 · OUTROS ENCARGOS 

26.1 A Concessionaria fica sujeita ao pagamento das taxas devidas pelo licenciamento 

previsto, assim coma dos demais encargos, nomeadamente, pagamento de 

contribuicoes e impastos, inerentes a exploracao. 

26.2 Todas as despesas e encargos, qualquer que seja a sua natureza, que decorram 

da celebracao do contrato sac da exclusiva responsabilidade da Concesslonarla. 

manutencao dos services e as despesas extraordinarlas necessarias ao 

restabelecimento da normalidade da exploracao, quando nao puderem ser cobertos 

pelas receitas correspondentes, podendo recorrer a caucao prestada pela 

Concesslonarla. 

25.3. Se a Concesslonarla nao quiser ou nae puder retomar a exploracao ou, quando o 

tiver feito, continuarem a verificar-se graves deficiencias na orqanizacao e 

funcionamento da exploracao, a Concedente podera declarar a imediata rescisao do 

contrato, sem qualquer indemnizacao e com perda da caucao prestada. 

fi':7nta) 
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06. Alyado Sul 

07. Alyado Oeste 

05. Planta piso 2 

04. Planta piso 1 

03. Pienta piso O 

02. Pienta de cobertura 

01. Pienta de lrnplantacao 

Lista das Pecas Desenhadas: 

Mem6ria Descritiva e Pe~as Desenhadas 

ANEXOI 

Cadet no de Encargos 

fhnta,1 
~ste .. 
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Mais informamos que autorizamos V. Ex.", a atualizar o valor agora mencionado por 

comunicacao escrita da Ponta do Oeste, S. A. ao Banco, em consequencia da alteracao, nos 

termos do referido contrato de concessao de exploracao, da remuneracao mensal, devendo para 

o efeito dar conhecimento ao ordenante. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

BENEFICIARIO: 

Nome: Ponta do Oeste, S. A 

Morada: Edificio do Governo Regional, Avenida Zarco, 3° Andar, 9004 - 527 Funchal 

Banco: IGCP 

IBAN: PT50. 0781 0112 01120014493 23 

IBAN: ; Balcao: --------~ -------- 

Nome: ~ 

ORDENANTE: 

Descritivo: Concessao de Exptoracao do Palacete do Lugar de Baixo 

Duracao: meses 

Ordem de Transferencia permanente de Eur: € ( euros) 

Periodicidade: Mensal (no 8.0 dia de cada mes) 

Data lnicio: de de 2016 

Ex.mos Senhores, 

Em cumprimento do contrato de Concessao de Exploracao do Palacete do Lugar de Baixo, 

celebrado com a Ponta Oeste, S. A., vimos comunicar que autorizamos V. Ex.as a procederem a 
transferencia bancaria mensal, por debito da nossa conta D.O., nos tenmos abaixo referidos: 

Assunto: Ordem de Transferencia Permanente 

I I ----- --- 

Ao 

Banco ------- 

ANEXO II 

- --- - - ------ - 
Cr1rlerrv) cit ~ nc ;lr01 ·~ 

luntos~vo 

fl:Jnta) 
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A entrada principal encontra-se voltada para sul e da acesso a uma corredora que nos 

mostra, a oeste, uma sala com duas janelas viradas a sul, uma janela virada a oeste, 

ombreada par duas pequenas janelas: uma virada a sudoeste e outra a noroeste. 

1. Composi~ao 

A area de logradouro encontra-se pavimentada a 

calhau rolado miudo, de belo efeito e apenas 

tres arvores de grande porte na zona sudoeste 

nao permitem que a pavirnentacao seja 

realmente integral. 

A sua estrutura, incluindo a da recuperacao. e em madeira maclca suportada em 

paredes resistentes. 

Este Palacete e um dos poucos im6veis de estilo 

,. rornantlco da Madeira, onde se insere uma 

Capela, dedicada ao Espirito Santo, ainda hoje 

utilizada pelos locais para os services religiosos. 

Esta construcao, com tres pisos, foi implantada 

num terreno praticamente piano e horizontal na 

sua totalidade. 

1. DESCRICAO GERAL 

Trata esta mem6ria descritiva da descricao do objeto a concessionar no "Concurso 

Pubtico para Concessao de Exploracao do Palacete do Lugar de Baixo". 

O edificio e composto por uma edificacao de grande irnportancia arquitet6nica, 

construida inicialmente no final do seculo XIX, que chegou a ser utilizada pelo estado 

coma escola tecnlco-aqrarla e mais tarde coma escola prlmaria, sendo votada ao 

abandono em 1976. Foi entretanto restaurado, em 2004, encontrando-se globalmente 

em born estado de conservacao. Esta obra esteve a cargo da Sociedade de 

Desenvolvimento Ponta do Oeste, S.A., e teve por objetivo a recuperacao do 

Patrim6nio da Regiao. 

MEMORIA DESCRITIVA 
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A escada, com as mesmas caracteristicas, da acesso ao sotao que constitui uma 

grande area vazada com uma pequena inst. sanltaria de apoio. 

Junto a parede da capela existe uma sala, quase quadrada, com duas janelas viradas 

para oeste e para a varanda hexagonal igual a do RIC. 

Do outro lado desta inst. sanltaria encontra-se uma especie de escrit6rio, com uma 

janela virada a leste e uma porta com acesso a corredora. 

Ao lado norte da escada encontra-se a instalacao sanitarla de apoio a este piso, com 

lavat6rio e duas sanitas. 

Quase em frente da escada existe um escrit6rio, com uma janela virada a oeste e 

duas portas: uma que faz a liga980 a corredora e outra que faz a 1iga9ao a sala, 

confinante a norte. 

Esta divlsao apresenta vestigios de uma pequena inflltracao de agua das chuvas e 

uma almofada da pequena janela, a sudoeste, esta a descolar. 

No 1° andar, logo a esquerda de quern sobe a escada, existe um salao de grandes 

dirnensoes em toda a largura da edificacao, com tres janelas viradas a sul, uma para 

leste, uma para oeste e duas mais pequenas: uma para noroeste e outra para 

sudoeste. 

Encontra-se edificada uma capela, na zona norte, completamente integrada no "todo" 

edificado, a qual alem de ocupar a area de irnplantacao nos 3 pisos, possui como 

anexo de apoio uma dlvlsao, com cerca de 20 m2 para apoio eucaristico. 

Ao lado esquerdo do inicio da escada existe uma pequena dlvlsao para arrumos, a 

tardoz da qual se situa a lnstalacao sanitaria de apoio a este piso, com lavat6rio e 

duas sanitas, com janela virada a leste e com entrada por baixo da escada. 

Existe ainda uma divisao, logo a direita da entrada principal, ainda em fase interrnedla 

de recuperacao, encontrando-se por concluir o pavimento e outros. Possui uma janela 

virada a sul e outra, virada a leste. 

O satao, virado a oeste, apresenta 3 janelas, todas viradas tambem para oeste, com 

acesso direto a uma varanda exterior de forma hexagonal irregular. 

Os pavimentos destas salas, assim como de toda a edltlcacao, sao em madeira de 

casquinha, de belo efeito, assim como o corrirnao e os degraus das escadas que 

fazem a liga~o dos 3 pisos. 

um amplo salao no lado oeste deste piso. 

Alem da porta principal, virada a leste, possui outra, virada a norte, de acesso direto a 
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O espaco precisa de alguns trabalhos e rnanutencao, que passamos a descriminar: 

3. Trabalhos de Manutencao a executar 

As pecas desenhadas, que melhor definem os espacos alvo desta concessao, 

constam do Anexo I do Caderno de Encargos. 

Area util = 168,2 m2 x 80% = 134,56 m2 

Area subaproveitada = 33,64 m2 

S6tao: 

Varanda = 26,6 m2 

Coro da capela = 15,4 m2 

No 1° andar: 

Cozinha = 15,9 m2 

Arrecadacao = 2,8 m2 

Capela = 68,2 m2 

Alpendre = 29,6 m2 

Edificacao principal = 168,2 m2 

No RIC: 

A terreno = 1.089 m2 

Aimptanta~ao = 237,9 m2 

A logredouro = 851 , 1 m2 

2. Areas 

Este sotao tern um pe-direlto mais alto do que seria de prever, com alturas variaveis: a 

altura menor junta as paredes, tern cerca de 1,25 m e cerca de 90% tern mais de 

2,0 m de altura, permitindo uma utillzacao quase integral da sua area. 

A ilurnlnacao natural e conseguida pelas cinco claraboias existentes no telhado e 

ainda por duas janelas: uma virada a sul e outra a oeste. 

 



- Reparacao ligeira e pontual de: pavimentos exteriores, parades interiores, 

fingimento de janelas; muro guarda exterior; ilumlnacao interior, autoclismos de 

lnstalacoes sanitaries: 

- Revisao e reparacao ligeira e pontual das coberturas, sistema de 

impermeabllizacao e de ventilacao: 

- Revisao geral a todos os sistemas, equipamentos e instalacoes eletricas, 

eletrornecantcas, mecanicas e automatismos; 

- Revisao sistema de escoamento de aguas pluviais e residuais. 

 



Funchal, 22 de Abril de 2016 Vtecii•: '"a ra a.A. 

Vai TECNOVIA MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A., com sede na 

Estrada da Eira do Serrado, n° 40/44, Santo Ant6nio, Funchal, depositar na Agencia 

das Madalenas da Caixa Geral de Dep6sitos, a quantia de € 6.666,00 (seis mil, 

seiscentos e sessenta e seis euros), em dinheiro, correspondente a 6 (seis) rendas 

mensais, coma caucao exigida para o procedimento de "CONCESSAO DE 

EXPLORACAO DO PALACETE DO LUGAR DE BAIXO", nos termos dos n°s 3 e 4 do 

artigo 90° do C6digo dos Contratos Publlcos, Este dep6sito, sem reservas, fica a ordem 

do PONTA DO OESTE - Sociedade de Promo~io e Desenvolvimento da Zona 

Oeste da Madeira, S.A., contribuinte n° 511 146 507, com domicllio na Avenida Zarco 

- Edificio do Governo Regional, Funchal, a quern deve ser remetido o respetivo 

conhecimento. 

Euros: € 6.666,00 

12:03•01:00 

Location: 
Oolo: 2010-0S-02 

D;guly signed by 
TECNOVIA • MADEIRA, 
SOCIEOAOE OE 
EMPREITADAS, 6 A 
ON: en-TECNOYIA • 
MADEIRA. SOCIEOAOE OE 
EMPREfTAOAS. SA c-PT 
.. r,edtwk:o.1uwde@IKnov -.. .. 
Raeson: I am 1ppro'mg lhia - ... 

TECNOVIA- 
MADEIRA, 
SOCIEDAD 
EDE 
EMPREITAD 
AS, S.A. 

0431 007 
000010714 

CNTVK3 201~-04-26 0010714 10:40:58 
2016-04-26 
PT 0035 0431003240250 EURO 

6 666,00 

p 
~I 

I~ I I I 

C012012 M 
PT O.Q35 

EUR 2oi'l~~~~2fel 
0,00 \ 0,00 

 



Cons n~ Com. Funchal • NIF n• 511 op9177 - Capita! Social: 47.000.000 Euros 

Estrada da Elra do Serrado, 40/ 42 e 44 
Santo Ant6nio -Apartado 4035 
9001-801 Funchal 
telf: + 351 291 768 900 
fax: + 351 i91 765 060 
www.tecnovla.pt 

I.Wiii.i cunn~ IIPIIIA CDIIIW,I !MIU amOOD.I 

eiC eiC eiC tecnovia rnadelra 
sociedade de empreitadas, s.a. 

1 - FREDERICO MANUEL REZENDE ALVES MARTINS, titular do cartao de 

cidadao com o nurnero de ldentificacao civil 6162030, com domicllio 

profissional na Estrada da Eira do Serrado, n° 40-44, Santo Ant6nio, Funchal, 

na qualidade de representante legal de T.ECNOVIA - MADEIRA, SOCIEDADE 

DE EMPREITADAS S.A., contribuinte n° 511099177, com sede a Estrada da 

Eira do Serrado, n° 40 I 44, Santo Ant6nio, Funchal, tendo tornado inteiro e 

perfeito conhecimento do caderno de encargos relative a execucao do contrato 

a celebrar na sequencia do procedimento de "CONCESSAO DE 

EXPLORACAO DO PALACETE DO LUGAR DE BAIXO", declara, sob 

compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar o referido 

contrato em conformidade com o conteudo do mencionado cademo de 

encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reserves, todas as suas 

elausutas. 

2 - Declara tambern que executara o referido contrato nos termos previstos 

nos seguintes documentos, que junta em anexo: 

a) Proposta de preco a pagar pela exploracao 

b) Descricao da constituicao e organizac;ao do pessoal a afetar a exploracao 

c) Mem6ria descritiva do piano a desenvolver 

d) Outros documentos 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que 

respeitar a execucao do referido contrato, ao disposto na legislac;ao portuguesa 

aplicavel. 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra que: 

DECLARACAO 

EMPREITA 
DAS, S.A. 

EDE 

MADEIRA, 
SOCIEDAD 

--by TECNO,'IA • MADEIRA.. 
scx:te.OACE DE 
EMPREITADAS, SA- 
DN- cr,-TECNO, IA· 
MAOEIAA 
.socEDADE OE 
EMPREITAt»-.: • SA 
c=PT 
e:fredtnco nnnclt ~ 
c~·-\~PI 
Rfuon lamaWflWID 
lhlsdocumenl 
Loc;,i,m· 
Diie 2010-03-10 
,, ·:>02 

TECNOVIA Ytecnovia 
madeira 
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Estrada da Elra do Serrado, 40/ 42, 44 
Santo Ant6nlo - Apartado 4035 
9001-801 Funchal 
telf: + 351 291 168 900 
fax: +351 291 765 o6o 
www.tecnovla.pt 

IIIIIBA<llllflCAO,I IMNll,\ IIIIIKAt,I lllnllA 111111CAN 

eiC eiC eiC tecnovia madeira 
sociedade de empreltadas, s.a, 

a) Nao se encontra em estado de lnsolvencia. em fase de liquidagao, 

dissolucao ou cessacao de atividade, sujeita a qualquer meio preventive de 

liquida9ao de patrim6nios ou em qualquer situaeao analoga, nem tern o 

respetivo processo pendente; 

b) Os titulares dos seus 6rgaos sociais de administracao, nae foram 

condenados por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional; 

c) Os titulares dos seus 6rgaos sociais de admlnlstracao, nao foram objeto de 

apllcacao de sancao administrativa par falta grave em rnateria profissional; 

d) Tern a sua situacao regularizada relativamente a contribuicoes para a 

seguranga social em Portugal; 

e) Tern a sua sltuacao regularizada relativamente a impastos devidos em 

Portugal; 

f) Nao foi objeto de aplicacao da sancao acess6ria prevista na alinea e) don° 

1 do artigo 21° do Decreto-Lei n° 433/82 de 27 de Outubro, no artigo 45° da 

Lei n° 18/2003, de 11 de Junho, e no n° 1 do artigo 460° do C6digo dos 

Contratos Publicos: 

g) Nao foi objeto de aplicacao da sancao acess6ria prevista na alinea b) do n° 

2 do artigo 562° do C6digo de Trabalho; 

h) Nao foi objeto de aplicacao, ha menos de dais anos, de sancao 

administrativa ou judicial pela utiliza~o ao seu service de rnao-de-obra 

legalmente sujeita ao pagamento de impastos e contribuicoes para a 

seguranc;a social, nao declarada nos termos das normas que imponham 

essa obriga~o, em Portugal; 

i) Os titulares dos seus 6rgaos sociais de administracao, nae foram 

condenados por alguns dos seguintes crimes: 

i) Participacao em atividades de uma organiza~o criminosa, tar come 

definida non° 1 do artigo 2° da A~o Comum n° 98n73/JAI, do Conselho; 

ii) Corrupcao, na acecao do artigo 3° do Ato do Conselho de 26 de maio de 

1997 e don° 1 do artigo 3° da Avao Comum n° 98n42/JAI, do Conselho; 

Vtecnovia 
madeira 
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Estrada da Elra do 5errado, 40/ 42, ~ 
Santo Ant6nlo-Apartado 4035 
9001-801 Funchal 
telf: + 351 291 768 900 
fax: +351 291765 060 
www.tecnovla.pt 

IJIIII.IU {1111'1W,1 Wl!l.lllllflW,I UYIJU flRIJIICllll 
tecnovia madeira 
socledade de empreltadas, s.a. 

iii) Fraude, na acecao do artigo 1 ° da Convencao Relativa a Protecao dos 

lnteresses Financeiros das Cornunidades Europeias; 

iv) Branquearnento de capitais, na acecao do artigo 1° da Diretiva n° 

91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa a prevencao da 

utilizacao do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais; 

j) Nao prestou, a qualquer tltulo, direta ou indiretarnente, assessoria ou apoio 

tecnico na preparacao e elaboracao das pecas do procedirnento que lhe 

confira vantagem que falseie as condlcoes norrnais de concorrencia. 

I) Curnpriu as obrigac;oes fiscais declarativas referidas no n° 2 do artigo 7° do 

Decreto Legislative Regional n° 34/2008/M. 

5 - 0 declarante tern pleno conhecimento de que a prestacao de falsas 

declaracoes irnplica, consoante o caso, a exclusao da proposta apresentada 

ou a caducidade da adjudicacao que eventualrnente sobre ela recaia e 

constitui contra ordenacao muito grave, nos termos do artigo 456° do C6digo 

dos Contratos Publlcos, a qual pode deterrninar a aplicacao da sancao 

acess6ria de privacao do direito de participar, corno candidate, corno 

concorrente au corno membro de agrupamento candidate ou concorrente, em 

qualquer procedirnento adotado para a formacao de contratos publicos, sem 

prejuizo da participac;ao a 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° do C6digo dos Contratos Publicos, a 

apresentar a dectaracao que constitui o anexo II do referido C6digo, bern corno 

os docurnentos cornprovativos de que se encontra nas sltuacoes previstas nas 

alineas b), d), e), e i) don° 4 desta declaracao. 

7 - 0 declarante tern ainda pleno conhecirnento de que a nae apresentacao 

dos docurnentos solicitados nos terrnos do numero anterior, por motivo que lhe 

seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacao que eventualmente 

recaia sabre a proposta apresentada e constitui contra ordenacao muito grave, 

nos termos do artigo 456° do C6digo dos Contratos Publlcos, a qual pode 

'Vtecnovia 
madeira 
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Estrada da Elra do Serrado, 40/ 42 e 44 
Santo Ant6nlo -Apart<ldo 403S 
9001-801 Funchal 
telf: + 351 ::t91 768 900 
fax: +351 291 765 060 
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eiC eiC eiC tecnovla madeira 
socledede de empreltadas, s.a. 

Funchal, 11 de Mar90 de 2016 

determinar a aplicacao da sancao acess6ria de privacao do direito de 

participar, como candidate, como concorrente ou como membro de 

agrupamento candidate ou concorrente, em qualquer procedimento adotado 

para a fonnayao de contratos publicos, sem prejulzo da participayAo a 
entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

'Vtecnovia 
madeira 

 



Os element<M consrentes da matrlculi nlo dtspensam a consutta du lnscr~6es e respeenvos 
averbamentos e anota,6es porquanto do estes que delinem a sltua,ao Juridlca da entldade. 

lnscrk;oes • Averbamentos • Anota,oes 

Insc,1 05/19971218 • CONTRATO DE SOCIEDADE E DESIGNACAO DE HEM&RO(S) 
DE ORGAD(S) SOCIAL(AIS) 

FIRMA: TECNOVIA • MADEIRA, SOCJEDADE DE EMPREJlADAS S.A. 
NIPC: 511099177 
NATUREZA JURfDICA: SOCIEDADE AN6NIMA 
SEDE: ESTRADA D,. EIRA DO SERRA DO 40, 44 
Distrlto: Madeira (Funcnal) Conce4ho: Funchal Fregueslo: Santo Ant6nlo 
9020 • 156 FUNCHAL 
OBlECTO: Exerclclo da actMdade de constru~ao de empreitadas publicas ou 
partleulaies e explora~ao e comercrc de moterlais de constru~ao; Forneclmento r:Je 
bens e •••vocos e adm1n1mat3o e loca,ao de todo o upo de equ,pamentos Industrials 

Conservat6rla onde se encontram deposttados os documantos: ConservatOria do 
Reolsto ComerclaVAutomtlvel do Funchal 
Corresponde & anterior matrlcula no 6561/19971219 na Conservatoria do ReQISto 
ComerdaVAutomtlvel do Funcl\al 

Nome: MAZARS & ASSOCIADOS • 50CJEDADE DE REVISORES DFJCIAIS OE CONTAS, S.A. • 
representada pot Duarte Nuno RodrlQues da Rocha Araujo 

NJF/NIPC: 502107251 
Cargo: Elec~vo 

SUPLENTE(S) DO FISCAL UNICO: 

Nome: PATRICIA ALEXANDRA FARIA CARDOSO 
NJF/NIPC: 214123758 
Cargo: Suplenle 

https ://bde. porta ldocidadao. pt/RegistoOnline/Services/CertidaoPennanente/consultaC... 25-02-2016 

FISCAL UNICO: 

Nome: FREDERICO MANUEL REZENDE ALVES MARTINS 
NJF/NIPC: 149459428 
cargo: Vogal 

Nome: WIS MANUEL MATIAS DE MATOS DAMIAO 
NIF/NIPC: 200932020 
Cargo: Yoga I 

Nome: JOAQUIH CARLOS VIEIRA RODRIGUES MARTINS 
NIF/NJPC: 108346951 
Cargo: Vogal 

Nome: LUIS GUILHERME CANAS DA COSTA 
Nlf/NIPC: 142353051 
Cargo: Vlce·Presld~te 

Nome: .IOAO GUILHERHE CANAS DA COSTA 
NIF/HIPC: 165776285 
Ca,vo: Presldente 

Yoll3r Sillr 

Matrlcula 

NIPC: 511099177 
Firma: TECHOVJA • MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPRCITADAS SA. 
Noturera )urldlca: SOCIEDADE ANONIMA 
Sede: ESTRADA DA EIRA DO SERRADO 40, 44 
Dlstnto: Jlha da Madeira Concelho: Funchal Fregueslo: Santo Ant6n,o 
9020 156 FUNCHAL 
Objecto: Exerciclo da actlvidade de construtlo de empreitadas plib11cas ou partlculares e 
exploratao e co~rclo de materlals de constr~ao; Prestatao de servi(os por meio de vekulos 
pronto-socorro ... continua na lnsc. 4 
Capital: 47 000 000,00 Euros 
CAE Prlnc:lpol: -421lO·R3 
CAE Secund"1o (1): 41200-RJ 
Data do Encerramento do berclcio: JI Deumbro 
Forma de Obrlgar: e) Assinaturas conjUntas de dols admlnlstradores; b) ASslrw,turas 
conjuntas de um admlnlstrodor e de um mandot6no; c) As.matura de qualquer mandot6rlo 
nos termos e com as llmltatoo do respoctlvo mandato. 
l'rno de dun(Bo do<(•) Mondllo(1): Ano 2016 
6,uaos Soci1l1/L1<111ld•tArlo/Admlnlstr1do1 cu Gestor Judicial: 

CONSELHO DE ADMINJSTRA«;AO: 

A entreoa de.ste c:dd/110 • qua/quer enl/dade publlca ou pr/vada dlspens• • 
apresenta,lio de uma c:utld.lo em pape/.(art" 750, n•s do C6d/go do Reglsto Comerc:lal) 

Certidao Permanente 
C6dlgo de acesso: 4158·4163·3704 

Certldio Permanente de Registos 

Acesso a Certidio Pennanente 
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No1Tie/ ... 1rmil: "'rederiro Manut. RE2e11de Alves Mart m, 
Nlf/NlP('. 149458426 
ca,90 VOGAl 

Nome/f11nlit: Jo~o GL11lherme Canil!i da Coste 
NIF/NJPC:: 165776285 
Carg,: VOGAL 

Nome/flrmc,; Joi,auim Carlos Vietra Rodrigu~s "1art,ns 
IJlffNIPC: 108396951 
ca,90: VOGAL 

Nome/Fir ma: Luis GLJilhe,rne (<mas da Costa 
NIF/NIPC: 142353051 
Cargo: VOGAI 

NomL:'Firma· Jos~ G11illlermf' Jorge r1~ CMlrl 
Nlf/NIPC: 109546997 
Cargo'. PR[S!DENTC 

CONSElHO DE ADMINISTRAf;AO: 

ORGAO(S) D(5JGl4ADO(S) 

P,u·, de dura~ao: Um ano 
Artigo(s) alte,ado(5): Arto 120; Arto 11.0,, Ari.., 1C) nti, 

Estrutura da admintstrc1c;~o: Compete a um Conse''10 de Admimistra,ao, compos.lo 
oor 1res, clnco ou sete membros a tleger pela Asser1ble1a Geri'I, ,eelf!give15 por 
peuedos SU(CSlilVOS 
Estrutura ~ · r,naliza,:io: Compete t'.I um Fr'Scal Unic.1 ea um f15cal Suplente, eteuos 
pela Assembfeia Ge,al, 1eelegiveis por perl • .:,c5 sucess1vos, 
llurai;ao dos mandatos: Um Ano 

ccnse-vererra do Reo1sto Comer<.1al/Autom6vel do Funchal 
O(A) Cot1s•rvador(o), Rita Gouvt:a Calr'eira de Brito 

Insc.3 AP. 8/20080424 11:02:13 irrc - ALTERACOES AO CONTRATO DE SOCIEDADE 
E OESIGNA~AO DE MEMBRO(S) DE ORGAO(S) SOCJAL(AJS) 

'ORMA DE OBRIGAR/ORGAOS SOCIA IS: 

An. 1 - 20061010 • Publicodo om http://www.mj.gov.pl/publlc•coes. 

Cooserval6rta do Rt.<Jlsto Comerc•al/Autom6vel do Funchal 
O(A) r:onservador(a). Rica Govveia C../deira do Brito 

Ano da r,estacao de Contos: 2005 

Insc.2 AP, 4/20060601 - PRESlAl;AO DE COHTAS INDIVIDUAL 

Ccnservatona do Re:01slo Comeroal/Aurom6vel do Funchal 
O{A) Co,iservador(a). Rita Gouvtla Caldeira rle Brito 

I~ xtrac.10 concensedo das inscn,oe~ 11r. 1. 2, ), 1111, 5, 6, ? , 8, 9, lD. 11, e 12, 
(publ1cado no · JO RAM .. de 19960227, de 20000314, de 200J05JJ, de 2001051 l, d,· 
2U030~J9, de 2C04081 i, de 200409,2 e de 20041014 c no site 
www.mJ9ov.pl/p11hl1<acoes em 20060207), <Jd fkha 06561 J 

Pra:o de dura~~o dO(<) rnancatots): I RltNIO Dl }004/2006 

SUPLENTE(S) OD FISCAL UNICO: 
JM~ fernando Abreu Re:bol8, cesedo, AOC 

FISCAL UNICO: 
"Antonio Barreira, Fernando Vieira, Ju~t1110 Romdo e A~~oc,ados, SROC\ 

rcp,esentado po Ant6n10 Manu,1 Mende~ earreua, casado, RU(i 

ORGAO(S) DESIGNADO(c) 

fo,ma de obnga,: a) Ass1naturi1s. conJun\itS de ce-s ac,min1s.tradcres; b) ~sslnatu,as 
rornuntas de um admini;;trador e de um mandalar;o; c) Assini>turi' de qualquer 
mandatArto nos rern'os e c.om ii~ hn1itatOes do respecuvo rnanoatc. 
ESlrulura da adm1msrra1~0; co-neere • um C:ONSELHO Of ADJ.11NIS1RA~AO, 
composto par um numero impar de adn1imstradores, eleilos por urn periodo de ires 
enos, 1ctlcgivei!o por trienios sur.e:nlvos sern C\UB)Que1 llm1ta,10. 
Eslrutu,a da flscahzat;io: Compete a urn f15CAl lJNICO ea um FViCAL SUPLENlf, 
QL:e sao revrso-es ohc1a1s dP. er -itas ou soocdanes revjscras cr.oets ce contas, elellos 
por um µeriodo l.1€ trCs anos, rEefegfvei5 po, trifnios socessivos sern qua.quer 
11m1ta,;;~o e nAJ podc-n ser acc,on1s1as 
Dura~ao dos mencatos: TRIENJOS 

CON~ELHO ADMJll$ TR.\~AO; P~ESIDE~ l E :Jnse Gui hP•m• Jorge <1• (Mia, rac·a,•,,; 
VOGAIS: LI.HS Guilhe rne Canas da Costa, casado: Joaqu,m cartos Vieua Rcdriyues 
Harlin~. LCS~11du; Juau Gu;tt:e1me Canas ce Costa. scneirc. maior; e rrt:denco Manuel 
ke2ende Alves Mar11ns, casaeo 

rDR ·-1A CE OBRIGAR/ORG/\0~ SOCIAIS 

Numer~ de ac1oes: 400000 
val06 nornin1tl : 5.CO turos 
Nat111e:.o: Nominal ·r111 C'U ac µwto1d01 

AC<;.OES: 

C()(le>:o~~· sua acuvrdade: P1estac;~o de services por mero de veic~los p,onro-socc.,uo, 
mctumdc o transporte c J reboque dP veiculos avariados cc srnrstradns , outros 
legalme11te pe,mlhdes, bern como a rnesta,lc de servir;os de desempanagem e 
re1 ~rai;ao de 'W'ek.ulos e res.pecfivcH. acl1111dades ccnexes. E,r;l')I, ,~ao dt silos, 1ava9em 
e lubrir,catao de ..,,iculos f,cplora~.,o e arrPnc1amento (1c loJas P. c1istrlbu1r;:m de 
ciguc1s, refrigerantes, oelados e Jorna1s; Aquisl~iio, arma,zenayerr, w~1da, 01str1bu1tiio 
e al1lic.ac,ao cit' e)pkJ.!i•YO!I. 
(J,PJl Al : 2 OOU.000,0Q (uros 

. J ,, I I I 
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An. 1 - 20090519 • Publicado em http://www.mj.goo.pt/publicecoes. 
(onservatbria do Reg1sto Pred1al/Conll'rciat Sant-1 C::>1nba oao 
O(A) Aj:1chJnfe. Afonso G:m1e5 Fert~ira Viegas 

lnsc.4 AP. 9/20080024 11:02:15 UTC • ALTERAtOES AO CONTRATO DE SOCIEDADE 

fJRMA: TECJW.'IA MADEIRA, SOCIEOADE DE n1J>REJT/\DAS S.A 
JIATUREZA JURiDICA: SOCJEDADE AN6NIMA 
~Wt: ESlRAOA DA EIRA 00 SERRADO 40, 44 
Oistrito: t-1adetra (funchal) Conrelho: Funchal Freguesia: Santo J\nl6mo 
qoio · 156 FIINCHAL 
OBJEClO: Exetcioo di\ arnvidade de ccnsrrurao dP. Pmprp1tadas pUblicas ou 
parttculares e e.xplotai;!o e coml?r<lo dr. mllter1a1s de construi;io: Presta~o de 
services i,cw rneto de velculos prcnto-scccno, incluindo o trt!nSporte ou reboquo cc 
velculos avarl.actos ou smlstrados e ourros legaln~r1lt! pe1 nuudos, uem corno a 
p1esla{;\o de serv1\0S de CSt'semoilnage-n e 1epirai;ao 04: veicult'ls e 1cs1'K'cl1vas 
ettrvtdactes conexas. fxplolac~1..1 de silos, lavagem E luhriflc~ilo de vl!i1.ulm. 
EXplorac;ao E- ariendamrnto de loJas e cJ1strib11~~0 de a9uas, 1efri9erlrntes, gelados e 
jornars. A<111i~1~ao, ar111r1=ana9em, venda, d1Slr1bu .;ao e apllcatilo de explo51vm. 
l,dn.sporte roria,·1ciri•.• r 1· llll'l l ildona~ por conla de outrern, 1ncluindo a prC'Slatiio tJe 
servrcos de recolha, uansr oue tratamentu, dePoS•cio r,nlll, r~upcroll(IO. set)&ra~~o 
e ,, :-1cla9em tie ~C!siduos shlldos ur:,anos e de re!>iduos sOhdos ho5p~alares, bem 
como a comerc1altzatio dt maleria1s rertelados e outra! pr~~tac-;Des. de scr111C;o~ no 

r.onservatoue do Reo1slo Prcdlel/Comert.c,I Santa Comba O~o 
O(A) AJudante, Afo1so G~mf'i reuen« Vi,oa,i;; 

Prazo de i..Ju1d1i,,-o do(:s.) mandatots): 2009 
Data ~a ae11be10~~0: 2009/03/16 

Nome/t-irma: MOnica Andreia de Almeida Silva ftrnandes 
Nlr/1,IPC: 206586698 
RES1de-nc1~/~rOP.: Rutt s-er que dos r .nhenos, no B, 10 £sc1uercro, Alhas. 

vedros 

SUPLENTE(S) DO FISCAL UNICO 

Nomt/Firmn: MAZA'lS & Associado~. sooecade de Rev,sores or,c,a1s de 
centas, SA. representada )...X leonel Manuel o,as v,cen\e 

Nlr/NIPC: 502107251 
Reslc1Pnc,itj5Pdr.: Rua Cientral Flrmmo Miguel 3,To,re 2, 1° anda,. Lisboa 

Nome/fmna: fte<lerico Hi>nuel He2eude Alv~ t., 11t1m, 
NIF/NJP(: )49458428 
Coruo: vogal 

flSClll UtJICO: 

Nome/fhm<1l JOOo Gu lhern• ~ Canas dil Costa 
Nlf/NIP( 165776785 
Cargo: Vogal 

,~ome/firmt1: Joaquim Carlos V1cirJ ~odri9ues Martins 
Nlf/NIPC: 108346951 
c_argo: \log: I 

Nome/hrma: tu1s Guilherme (ana! da Costa 
NIF/NIP(: 142353051 
Cttrgn: Vo9ttl 

Norne/F1r111;i: l~C' Gullherme J, rgt: da Costa 
NIF/IIIPC 109546997 
Cargo: Pres,dentf' 

CDNSELHO DL ADMINISlRA\AO: 

An. l - 10080702 • Publicado em http://www.mj.gov.p\/publicacoes. 
Con!lerval6ria de. Reglsto Comerc1aVAuton1011el do runchal 
0(.11) AJutJante, Ftrnt1ndo Manutl Pe,r/r;i (01mb1;, Ftrn;wdes 

Av,2 AP. 5/20090430 9:37:02 UTC • RECONDUtAO OE MEMBROS DE 
ORGAO(S) SOCJAL(AIS)(ONLINE) 

(onservatO/la ee Reoisto Comcrclal/AutomOVel do Funcha' 
O(A) Aj11ddntc.·1 Fe1nando MiUtu~J Pert,rrt Ccimht.a ftrnanrl~5 

Prazo de cturot~o do(s) mandato(,): 2006 
Data ca delrber»oo 2008/03/17 

An. I· ioo&0509 • Publiudo em http://www.mj.9ov.pt/publlcacoe•. 
ConsPrvat6na de Re-9isto Comerclal/AutomClvf'I do furrchal 
O(A} Con~ervadar(a), Pila Gouveia C:aldtira dt! Br,to 

Av.I AP, 5/20080625 15:06:26 UTC • RECONDUtAO DE MEMBRO(S) DE 
ORGA.O(S) SOCIAL(AIS) 

Con~e'Vel6ria d~ Rev1~to Comc,ciol/Autom6'.!el do Funlhal 
O(A) Co11servador(n) IWO Ge>UVl'l;J Citldtrd l" • eutc 

F-ri'zo de dura,ao cots) mancato(s); 2007 
Data ca delrbera1~0: 20C71227 

flome/F1rmr11: M6n1ct1 Andreia df: Alrne1dA Silva Fernanr1es 
Mlf/NJr(: 206596699 
(argc: SUPLENTE 
kestdenc1a/Sede: Rua parque dos l'mheirc . nc 11, I"' fsqut"rdo, /11110~ vedios 

SUPLWTE(S) CO I ISCAL umco· 

Nof":le/F1rma: ·t,~AZ..,RS i Assr:li,do~. Sorn:dade de Rev1so1es or1cii! 1 tie Coulas. 
~A- rPpresentii'da po, LPon,1 Mimuel D1i'S vlcente 

NIF/NIPC: 5021072SJ 
Cargc: ErrCTIVO 
ktsldE!nc.La/Sedc: Rua Gtntrar r,11111i:o MiQue, 3,Tor,e ~. 1° andar, L1s1.Jo11 

FISCAL UNICO: 
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Juntos P1o Povo 

~ 

Nome/f11ma: JOAQUlf-' CA•tOS VIEi'~ RO:>RIGLJES MSRJII;, 
Im/NIP(: 1063<6951 

Nome/Frrma: FREOfRl(O M~NuH REZENDE ALVES ~\All11tlS 
Nlf/NIPC: 149458428 
ca,90. Vogal 
Rcs,dencla/Sedc: Est,ada do E"a do 5c11ado n ° 40/44 
sno · 156 func,al 

No~/Frrma: LUIS GUlltlERME CI\NA~ DA CO£TA 
NIF(NIPC: 14n5~051 
Cargo Vo!jal 
Residfncia/Sede: (slr 1(1 de Eira do Serrado no ,..Of"~ 
9020 · 156 Funchal 

Nome/Fo,ma: JOAO GUILHERME CANAS DA COSTA 
NIF/NIPC:: 165776285 
Cugo: Vogal 
A.esidtncia/Sede: Estrada diJ (irn d1 5crrlldo n ° "'0144 
9020 • 156 Funcllal 

CONSElHO DE AOMIIHSTR.A!;-0: 

Nome/Firma: JOSE GUILHERME JORGE DI\ COSTA 
NIF/NIPC: 109546997 
Cargo: Presl:lente 
Residfncla/Sede: Estrada da E••• do Serraoo n • •0/44 
90?0 - 156 F11nchal 

An. 1 • 20100601 • Publicodo em http;//www.mJ.gov,pt/publicacoes. 
Conserval<lria do Reglsto Comercial/Autom6vel do Funchal 
O(A) Ajudanl• po, rfcl•g•,~o, Ferna11rlo M~n11el Pere/r, Colmbr• Fernandes 

Insc.6 AP. 10/20110608 15:50:28 UTC • DESIGNACAO OE MEMBRO(S) DE ORG.i.O 
(S) SOCIAL( AIS) 

6RGAO(S) OESIGNADO(S): 

Conservatclria do Reglsto Come·cial/Autom6vel do Funchal 
O(A) Ajud,nte por dtlegtJ~o. Fernando Manu~I Pcrrira Co,mbro Fernandes 

Prazo d• dura~!o do(s) mandato(s): Ano 2010 
Data da dellbera1ao: 2010/03/ 12 

Nome/f;rr•, 1: l1:SJ11tl MoluJd 01;,!) vcent- 
Nlf/NIPC: l66~9995J 
C.irgo: SUPLENTE 
RPsidPnc4a/Sede: Rua General r,rmino MtQuet J,lorre 2, iri ancer. Lisboa 

Nome/f.lrrnd: 'lt.imt: 'MAZARS & A!i~O<iallu!i, So<..it>tJcJUt:: ue nevuo es Ohc1als de 
Ccntas, SA. representada per M6nica Andre1a de ..C.lme da suva f.ernandes 

NIF/NIPC: 502107251 
C•190: EFECTI', 0 
Res,dt!ncia/Sede; RtJa General r emtrm t' gu~I 3, Ir-rr e 2, 1° aridar, Ltsb )a 

Nomt/F1rmi'I: Luis G. tlher me Canas di'I Costa 
Nlf/NIPC: 1423~30~1 
(argo: VOG.Al 

flSCAL UNICO: 

Nome/firmc\: Joacuun Carlo! vrene A.odr;ques Mart1m 
IJIF/NIPC: JOB:4fSSI 
Cargo: VOGAL 

Nome/Fnmi!; frt!dcnco Manuel R-..·zer Ju MvB Marl "IS 
NIF/NIPC: 149456428 
Cargo: VOGAl 

Nome/firma: Jo3o Gu1lhe1mc, Canas da Coste! 
NIF/NIPC: 165776285 
Cargo· VOGl\l 

Nome./Firma: iose Gullherme Jorue da Co~ta 
NIF/NIPC: 109546997 
Cor90: PRESIDENTE 

(ON~ElliO o~ AllMINJ51HA~·Ao: 

An, 1 - 20080509 - Publicodo em http://www.mj.gov.pt/publlcacocs. 
Conservatcna do Reglsto Come1claVAutomOvel do fuflthal 
O(A) Conservartor(a), Rtla Go1we,a csmees de Br,to 

rnse.s AP.15/20100527 )9:45:02 UTC - DESIGNAi;.i.o DE MEMBRD(S) DE ORGAO 
(SJ SOCIAL(AIS) (ONLINE) 

ORGAO(S) CcSIGN.ADO(S): 

ConservatOr.a do Registo Come1ciaVAutolllOvel do fur:chal 
O(A) cooservsocn»). Rita Gouve,a C.alcJe,ra de 61,ro 

dominio dos re~iduos s6J,aos. ,.,odur;~u c ccmeroa112ai;.:~ Cle r.11rrg1a i>oltcil etou ~, .er 
ttrnpeaa e de~lnfec\!O de a1eiu e rnaias, hn,p~za md11strial, de mte11orts e urbane, 
varn~~o e hmpeza de eseacos pllbh,os e prrvados, mciuteoc Jard1ns e ~reas I or~stlls 
projertos de, enc.erramenlo c selagem de h>:e1ras e cenuos de ccnl.narueruc e suei 
e::..ecU(~D Concepr;l.l, com,lr.1c.it e 9est~o de s.sternas de 11atamentos ce AiQuiHo 
1uc1v1ad.u, de tilog~s e Cle drenlgem nesus precutos. Gcstao e e .. ,..rora~~o de 
recurses hidricos o s,stcm.:ts de p .. otccc;iio amb.entat. Esludos sobrt "- d1spon1b1htJace 
oe recurses c planeamenlu de prosptci;~o. ut~rzatiio e con!.tri,;~ cc lrata""nC1llO e 
d1stnbu1c~o de i1gua Reco,na, iratamE-nto, d1st11bL•t;3o e cortrolo de ~yu;1s 
Coocep(io, constru,Ao, projer lo e e>:plora.;ao de redes de aguas e de sanearnento. 
Prestai;Ao de servuos de ennenhana de sa\1de pUblic3 Rtp1iesentlll(io e 
con'lf'r<lahza~"o dtJ ft")11ip.an ~nto!, ~ra as anl11d;ide~ conlJ)r~end~a!i 110 cbjeu a 
soual fomec,mento de bens e serv,~· · E- adminislra~~o e locr.;~o de lOOO o u~o de 
eou1pame11tos induslnais OJ n~o. conexos ~ .sua ac11v,cJi.lOr., bem r onso lodo o t f'IO de 
acres conexos ~ sua actrvrnade 
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C:onservotiu J do R.e.g,sta Comercea"Autorr.uvel do fu1· t,dl 
n(AJ Consrrvdrlotlit) Rita Gou~·e,a rdldem, ,ft E.,10 

Hiunero de ec~s: 9'I 00000 
vator romtnal : 5.00 Euros 

Montante do au,nento : 4 5000000.00 Euros 
ModahdiJtlf e torma ee su~scn(3o: Rei!lhtado e sub:;:nto pa, lnrOJJNJra.;-lo de 
Reserva5 1,256 451,46 furos • Re&ullados lransitados de 43 743 548,54 suros, na 
propor,io CW.s respectlYi!IS part,cipai;oes soc1ats1 med11nte II cda~io de novas ac«;~cs 
cap~BI apos o aumento : 47 000 000,00 Euro, 
Artlgo(s) •'terado(s): Ario 4.o 

AC!;OFS: 

Insc.7 AP. ll/l0111D111S:07:09 UTC • AUMENTO DO c .. PlTAl 

An. 1 · 20120606 • Publlcado em htlp:lfwww.mJ.;ov.pt/publicacoes. 
Cor1scrvat6na do R.e9,sto Cornertial/Autom6vel de, Funchal 
O(A) AJudanlt Po' delega,Jo, Femando Manue//'erriro CoimbM fcrnandc, 

(.onservat6na do Re91s~o C.omer, .. !,IAulom611el do Fumhitl 
O{A) AJ,dante po, dt1t.oa,:-o, femando /.11nuel Ptr1ir11 COiml>,A lrrmmdes. 

Prazo de di:,a~ao do(<) mandate(<): Mandato"" }MJ 
D~la da dcl1bcra~ilo: 2012 Ol.li 

Nonie/f•1r1a: UOIIH MAIIUEL DIAS VIClNTI 
t1:r1N1rc: 1~~699953 
Cargo: Fiscal Unlto Supl•nl• 
Ruldtnc,a/!;'.t·de: Rua General f1rmlr, Miguel 3, TC1•1e :i, 1 o Andar 

L1sht.":. 

Nome/F •ma: MAZARS & 1,$SOCIADOS. SOCIEOAOE DE REVISORES 
OFICIAJS DE CDNTA5, S.I\. rPP••••ota& POI Duarte Nuno Roor,oues da 
Rocha MauJo, ROC n o 1298 

N:r/NIPC: 502107251 
Caro:). L~c,I Unlco EfHL1vo 
Resid~nc,alSede: Rua General I 1rm1no M,ouel 3, re- re ] , l • An~ar A/a · 

Li>l>oo 

FISCAi UNJCO: 

No:ne/f,rma: LUIS HANUE. MATIAS :)[ MAlOS OAHJAO 
N.F/HlPC: 2009370~0 
ca,go: vogol 

Nome/F,rma: JOAQUIM CARLO~ VIEIRA RODPIGUES MAR1tNS 
Nlf/NIPC: 10e346951 
targo, Yogal 

Nome/torma: FREDERICO MA(lUEl RfZENDt t.lVES MAR11NS 
Nlf/NlrC: H945S428 
ca,uo Vogat 

Norne/firma: JOAO GULHERME CANAS DA COS1A 
Nlf/NIP(: J657762f5 
Cargo: \logal 

Uorn,1rirma: LUIS GUILHEIIMf (,t.NAS DA COSlA 
Nlf/NlPC: J4nSJ051 
Cargo: vo::al 

liome/Forma: JOSt GUILHEMME JORGt DA COSlA 
tllF/NIPC: 109546997 
ca,oo P,Pstf1Pnlr 

An. 1 • 20110609 • Publiu,do em http://www.mj,gov.pt/publicacoes. 
Conserva161la do Reg1sto Comerc..,1/Autom6vel do runchal 
O(A) Aj:.Jdanl1 por dtle9ac~o1 Ferna11do Manuel Pereir.1 Coimbra IE1nandrs 

Av.1 AP.11/2012053111:42:13 UTC · RECONDUCAO DE MEMBR.05 Of 
ORGAO(S) SOCIAL(AIS)(DNLINE) 

CO~StLl!O DC AOMINISTRA(AO: 

C:Jose1vat01la do Reoito Come1t1al/Aulom )vel do hmchal 
O(A) Ai11da1Hp po, dtl~gacao, Ftrn1ndo ~nuel Pere,rif Coimhr;, fprrumrl~,. 

P,azo de durac;;f.:.i dL(!.) 01a11dalo(s): Ant 2011 
C>ata da dehtera~ao: 2011.0l I I 

tlome/fl1ma: l[ONfl flANUEL DIAS VICfNll RO( 11.• ]6) 
Nlf/NIPC: 188699953 
Cargo: F1snl Un1co Su;,lmle 
Resrdtmc1~/Sede: Rua Generel F1rmino M1gut!I ), To1re 2, 1.c. Andar · L1shoa 

Nomc/Flrma: W,ZARS l, ASSOC:IADOS. SOCIEDADE or REVISO~E5 OFl(IAIS ()l 
COUlAS, SA representaea ~:i, Uuarte ·,uno ROC111gues da kocha "rc1uJo, A.OC n e 
1298 

Nlf/NIPC: 502!07'51 
Cargo: F .. cal Un co EJ<ellvo 
Rnrdincia/Sede; Rua General Fifm,nP Miguel l Torre :'.I, 1 r: Andar A./B - lls.lJoa 

FISCAi UNICO: 

tMllC/forma: LUIS MANUEi MATIA~ OF MATOS OAMIAO 
NII /NIPC: 20C9l2020 
Cargo: Vogal 
Ru.d~ncra/Sedc: fSlrada da ha do Se11ado II o ~0/44 
9020 • 156 Fu,chal 

Cargo: Vogal 
Residtncia/Sedt-; Es:r,da '1a Eira do !:enado n !) "10/-14 
9010 • 156 Fuochal 
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lunto~elo Povo 

SUrLENTF(S) DO FISCAL LINKO: 

Nome/frrma. PATRKIA ALEXANDRA tARIA lARDOSCJ 
NlfllllrC 1141737~8 

Nonietflrma: MAZARS & ASSOCJADDS • SOCl[DAD[ or R[VISORES OFICIAIS DE 
C ONl AS, S.A. • r@prtsl'ntada par ouarte Nuno Rodrigues ca Rcx.llct AraUJo 

NIF/NIPC: 502107251 
cargo: Electivo 
R.esldfoncla/SectP: r,nuo Emp1Psanat lorrPs df' 1 rsboa, ~ui> 1omils da Fonser a, 

Torre G - s.r. A, l1~boa 

Nome/Frrma: LUIS MAHIIEI MATIAS D[ MA10S DAMJAO 
Nlf/NJPC: 200932020 
Caroo, Vogal 

FISCAL UNJCO: 

Nome/Flrma: JOAQU!M CARLOS Vl(IRII RODRIGUES IIARTl115 
NIF/NIPC: 108346951 
Cargo: Vogal 

Nome/Fltma: FREDERICO MA~UEL REUNDE "LVES MARTINS 
NIF/NIPC: 149458428 
Cargo: Vogal 

N~mejFlrma; LUJS GUllHERME CANAS DA COSTA 
NIF/NIPC: 1-42353051 
Cargo: Vice·Presidente 

Artigo(s) elterado(s): ortigo 15• e artigo 16" n•s I e J 

ORGAO(S) OESJGNADO(SJ: 

CONSELHO DE ADHINISTAACAO: 

Nome/Flrma: JOAO GUILHERME CANAS DA COSTA 
NIF/NIPC: 165776285 
Carou: Prestdente 

Estrutura da c1dmlnlstri1(Jo: Compete II u-n Con~elho de Adn11mistra(ir, 

tonservatorla do Rogl&to ComercliVAutomovel do Funchal 
O(A) l>JudMlt po, dt~garao, F•rn•ndo H•nu,,I P•re/ra Colrnbra Fernan= 

An, 1 - 20150528 • Publludo em http://www.mJ.gov.pt/publlucoes. 
con,ervat6ria do Reiilsto Comercial/Aulomovel do Funchal 
O{A) Ajudanre pm dt"'1•rao, F•rnando H.nllf!I Pe,elr, COimbra Ftrnandes 

Jnrc,ll .. P. IS/2.0160223 18:2•a3 UTC • AL TERA(;6ES AO CONTRATO DE 
SOOEDAOE f OfSIGNA(.liO oe ,.,,MeRO(S) DE ORGiiO(S) SOClAL(AlS) f 
SECRETARJO (ONUNE) 

FORMA DE OBRIGAR/6RGAos SOCIAIS: 

Nome/Flrma: MA2ARS & ASSOCIADOS - SOCIEDAOE DE REV:SORES OFICIAIS DE 
CONTAS, 5.A. 

NIF/NIPC: 502107251 
cargo: Clectivo 
Rl!Sldfncla/Sede: Cenlro Empresarial loores"" usboa, Rua Tomas da Fonseca, 

Torre G · 5.0 A, Lisboa 

SUPIENTE(S) DO FISCAi 1°1NIC:O: 

Nome/frrma: PATRICIA ALEXANDRA FARIA CARDOSO 
NIF/NIPC: 2Hl2J7SB 
Caroc: Suplenle 
Rosldencla/Sede: Rua do campo Alegre, n.0 830, 3.•, Sala 14, Porto 

Prazo de dura,ao doc,: mandato(s): Ano 2015 
Data da dellbera,iio: 2015/03/26 

Nome/flrma: JOAQUIM CARLOS VIEIRA RODRIGUES MARTINS 
Nlf/NIPC: 108346951 
Cargo: Vogol 

Nome/Flrma: LUIS MANUEL MATI"5 Ol MATOS DAMIAO 
NIF/NIPC: 200932020 
Cargo: Vogal 

tlSCAL UNICO: 

Nome}Fuma: fRtOtRlCO MANUEL REZ(N[lt ALVES Ht,RTINS 
NIF/NIPC: 149458428 
Cargo: Vooal 

Homt/firma: LUIS GUILHEIUH CANAS DA COSTA 
NIF/NIPC: 142351051 
Cargo: Vogal 

Nomt>Jftrma'. JOAO GUllHERMt CANAS OA COSTA 
NJF/NIPC: 165776285 
Ceroo: Vogal 

An. 1 • 20111013 • Publicado em http://www.mj.gov,pt/publicacoes, 
Consorvatorl• do Reglsto Com.,clal/Automov•I do Funch•I 
D(A} Cotl5ttvsdor(•J, tur, Gow•UI ca111,1r, <ft Brito 

Jnst,8 AP, 12/20150526 19:14:28 UTC· DESJGNACAO Of MEMIIROS DE ORGAO(S) 
SOCJAL(AIS) (ONLINE) 

CONSHHO DC ADMINISTRAl;AO: 

Nome/Ftrma: JOSE GUILHERHE JOMGt DA (051 A 
NIFINIPC: 109546997 
C:argo: Prr!lik1Pnrfl! 
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Crnit1da (enihca~ao Leyat de Contas., $.tnrt~ o p~,rece, de R1N1s~o: $[?m R~servn!. 

A110<1a .,.,1~1~00P.(1,1a, ?011 (IOll·Ol·Ol • 2012·12·31) 

Men~·· DEP 107S/20l3-06·1B 20:S0:32 UTC • PRESTA(;AO OE CONTAS INDJVJDUAL 

Mcn,tio rtall1;ut.:t rro) ,,_.,nm do Dec,e:o Lt'1 no, 6/2007 <Ii! 17 Janeilo 

A". 1 · 20120706 • Publicado em http://www.mj.gov.pt/publlcaco .. 

Req11eren1e • Respon,~vel petc Reglsto· ffCNOVIA f·IADflRA soc D[ EMPREITADAS 
SA 
Mtnrao realizdda nos termus do ocano-u» n" 8/2007 d~ 17 Janeml 

fm!tlda Cen1f1c1cao Le(Jal de Contas, ~Pndn o piHPC:P.r rte RP.vi~ito: Com Reserva~. 
com Enrases 

Men~r.o DEP 1069/2012-07·06 06:05:46 UTC · PRESTA!;AO DE CONTAS INDIVIDUAL 

Mod~ r,esto~3o de Cootas: 2011 (2011 -nr-m a 2011·12·31) 

Nc·11~~0 IC'iJli~arliJ nos termo: dJ Decreto-lei nu 8/:!0(>7 r·~ 17 Janeiro 

An, 1 - 20110929 - Publicado em htlp://www.mj.gov.pl/publicacoe• 

Rcquc1cntc C Resp, n,ovcl pcto Reglslo TECl,OVJA N.\Df/R/1 soc DE EMP~t/TADAS 
SA 
Mencio ,ral,1iuJa nos lennos ,·_, oec,eto·L~, no, F/2<JC,7 dt J 7 hHit:>lro 

Envti.'.~a C:ert f1c.-.{ao Legttl de Cor1ta5,, senco o parecer de f.?v1s60: Sem aeserves 

MO da r, e ,1·~·0 de (ontas: 10lC (JOlO·Ol·Ol a 2010·D·31) 

Mtn,ao rtal,rada nos ttrmos do oec,eto·te, 110 B/'2007 d~ J-: J.1nPito 

Men160 DEP q607/2011·09·29 22:06:qo U1C • PRfSTA(:AO DE CONTAS JNDlVJDUAL 

An. 1 • 20100714 - Publlcado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes 

Re<iueronte e Respon,ovel pell• Reg«lo: 1Kl'IOVIA MAC>flRA !'OC oe FMPREITADAS 

SA 
Nt>ntdc 1etJlud&J~ nos lt.!IHOS do ~creto·Lei no. t/2007 de 17 Janc1:o 

Errit1da Certlticac;ao Legal de Contas, sendo o parccer de Rev1do: Sem Reser.,.as 

Auo da Pfe!,la«i,do ue comas. 200S 

M, n,aa ,e,1li,ar!a ,ios te,mos. do oecreto-! e, nti t;/2007 de J 7 )anefro 

Men~Jo oeP 21196/2010·07·14 18:22:16 UTC • PREST .. <;AO OE CONT .. S INDI\IIDUAL 

An. 1 • 20090729 - Publlcado em http://www.mj.gov.pt/publlcacoes 

R<'lllPIP.nle • Resr,on,., ... ""'" Reg .. to Tl(NOVIA MADEIRA 50( Of fMPAF!TADAS 
SA 
Mfw,ao reall~ild~ no:s ttrlnO'l do oeact« l.ci n" 8)2007 de 17 Jan,,ro 

Em1t1da Cerl1l1ca~ilo Le1,1al dP tc,1litS, seneo o parecer de 1-levrs~o: !)em 1-<eservas 

Ano da P1esti!c;~o de Contas: 2ooe 

f.1tn,ae, reai·!ld~ nos termos do tiectetote) ,10 8/JGJ7 de J 7 J;,nl fro 

Men~~o DEP 3926/2009-07·29 18:45:01 UTC • PRESTA!;AO DE CONT-'S JNDJ\llOUAL 

An. 1 • 200B0619 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publlcacoe.s 

ReQue,enle e Respomavel peto Re9osto: TtCl'/0•/IA MADflRA SOC DE fMPRfllADI\S 
SA 
Ntnrdo ,~a/i,ada nos termos do Oecu~to-Le1 no 8/2007 d~ J 7 1 •neiro 

lm1Ucta Certit.i:a~Ao Legal de Contas, senno n paree er d•'. ReVl!>au: \om EnrctSE:.i 

Ano da r,esti!(~o de r o-ites: 2007 

f.fen~~c rN. 1ada nos termos do o ... -creto-te. nu. 8/2001 de J 7 )doe,ro 

Men~·· DEP 1294/2008·06·19 18:0J:OJ UTC · PRESTA<;AO DE CONTAS JNDJ\IIDUAL 

An. 1 · 20070606 • Publicado em http://www.mj.gov.pt/publlcocoes 

Requeren\e e Resoonsavel pelo R091<to: TECN0\11\ MADf/RA soc Of CMPRtIII\VAS 
SA 
Mc.nc~o ren/iJada nos. termos ao neaeto-te: no. 8/2007 dE J7 Janeiro 

Ano da Pr!ste~ao de cc-nas: 2006 

(rl"lil•Oa (ertihcacao l cgal dP. Contas, senoe o parecer de Rev,si\o: Com Enrc11ses 

Me'ltbes de oc~·ls1to · Anotcu~cw, 

Mentli• DEP 713/2007-06·06 15:36:07 UTC - PRESTA!;AO DE CONTAS JNDIVIDUAL 

Juntos Pelo Povo 

~ 

\ An. l · 20160224 - Publlcado em http:f/www.mj.gov.pt/publlcocoes. 
Ccnservil!!ll6ria do Rcc1sto Comerc ~JIAutom6vel do runchal 
O(Ai Ajud,11t~ µo, dt:lr!Qado. Fe,nando N;rnuel Puei,a Co!mh,a Fernandes 

Conser"-at6ri.t do Re,isto co,nerci&>lfAutomO,.,el do runctliil 
O(Ai AJ11d~nte por deltf)a,ao, , ernando f.lAnurl rer~m, C~•mbr,;, Ftmand~!. 

P,a,o do dJtatio do(s) noandalo(s): Ano 2Ulb 
Dola <la delllleratao: Wl6/0l/0[ 

c,,,go: SuplMle 
Res1dfnc1a/SP.de: Rua do (i\nt()O Alegre, n e :30, 3 o, Sala )4, Po,tr. 
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Volbir Salr 

Nou lmportante: 
Nlio necessita de ,mprimir este documenlo. Pode dar o c6dlgo de acesso • qualquer enlldade 
plbHca ou prlvadzi, sempre que prec.lst de spresentar uma certldao de reg1s10 comercial. 

Certklao permanente sunscnta em 23-01·2016 e v611do ••~ 23·05·2016 

Pagina 8 de 
Juntos Pelo Povo 

/ole~lo rea//Zadil nos termos do Decrcto Lei no. 8/2007 de J 7 Janeito 

An, 1 - 20150717 - Publlcado em http://www.mj,gov.pl/publicacoes 

ReQuerente e Respnn,avel pelo Reolsto: TCCNOVIA MADEIRA 50C DE EMPREJTltDAS 
SA 
Hen,ao ,~,t,Zada nos ttrmos do Decreto·L~I nu. B/2007 dt 1.1 Janeiro 

Emlllda Certilka,ao legal de Contas, sendo o parecer de Rellldo: Scm Reservas, 
Com Enlases 

Menrao rea11zada nos termos do Decreto-ltl n•. 8/2007 de J 7 Janeiro 

Men,10 DEP 3915/2015-07-17 05:43:36 UTC • PRESTA,;AO DE CONTAS INDIVIDUAL 

Ano da Presia,ao de Contas: 20H (20H·Ol-01 a 20H·l2·31) 

An, 1 - 20140712 - Public1do em http://www.mJ.go11.pl/publle11coes 

Requerente e Responsavel pelo Reo1s10: TFCNOV/A MADEIRA soc DE EMPREJTADAS 
SA 
MenfAO reallzada nos lermos do Decreto·lei n•. B/2007 de J 7 Janeiro 

Em11ida Certir,ca,ao Legal de Contas, sendn o parece, de Re\llsao: Com Rese, vas, 
Com Enrases 

An. 1 - 20130U8 - Publicado em http://www.mJ.gov,pt/publiacoes 

Menrao real,zada nos termos do Decreto·Lel n•. B/1007 de J 7 Janeiro 

Men,ic DEP 2479/2014·07-12 01:27:45 UTC- PRESTA,;i.o DE CONTAS INDlVJDUAL 

Ano da Prcstatiio de Contos: 2013 (20JJ·OJ-01 a 2013·12·31) 

Requerenle e Respon,avel pelo Rl!ljislo; TfCNOVIA l>IADflRA soc Df EMPREITADAS 
SA 
Me~o reaU~ada nos termos do Decreto-le, n• 8/1007 ~ J 7 Jane"o 
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Joio Guilherme Canas da Costa, solteiro, maior, natural de Oeiras, concelho 

de Oeiras, residente na Rua de Angola, n.0 8, 2770-014 Pa90 de Arcos, 

portador do Cartao de Cldadac n." 09483766 OZZ7, valldo ate 14/08/2018, e 

Joaquim Carlos Vieira Rodrigues Martins, casado, natural de Mo9ambique, 

residente na Rua Ramiro Ferrao, n." 31 - 7.0 Esq." 2805-356 Almada, portador 

do Cartao de Cidadao n.0 04714805 5ZZ2, valldo ate 30/05/2016, OS quais 

outorgam na qualidade de Administradores, com poderes para o presente ato, 

e em representacao da sociedade comercial an6nima TECNOVIA - MADEIRA, 

SOCIEOADE DE EMPREITADAS, S.A., com sede na Estrada da Eira do 

Serrado, 40, 44, Santo Ant6nlo, 9020-156 Funchal, matriculada na 

Conservat6ria do Registo Comercial do Funchal, sob o nurnero unico de 

matrlcula e de pessoa coletiva 511 099 177, com o capital social de € 
47.000.000,00, titular do Alvara de Construcao n.? 29774.------------------------- 

0s Outorgantes, na qualidade em que lntervern, declaram:--------------------- 

Que, pelo presente instrumento, em nome da sua representada, constituem 

bastantes procuradores da mencionada sociedade, os Senhores Eng.0 

Frederico Manuel Rezende Alves Martins, casado, Eng.0 Mecanico, natural 

de Lisboa, residente na Rua Mae dos Homens, n.0 27, Santa Maria Maier, 

9050-108 Funchal e o Senhor Eng.0 Luis Manuel Matias de Matos Damiao, 

residente na Rua do Jasmineiro, n.0 14, Torre Tres, Apartamento Bl, Funchal, 

portador do cartao de cidadao n.0 10183250 8226, valido ate 31-05-2016, a 

quern conferem poderes para, individualmente, no continente, regioes 

aut6nomas e bem assim em quaisquer pafses, estados ou territories 

estrangeiros, representer a sociedade em quaisquer concursos publicos ou 

particulares, de empreitadas de construcao civil e obras publlcas ou 

particulares e de fornecimento de materiais e equipamento, assinando e 

apresentado propostas, suas alteracees, substituicoes, variantes e 

adltamentos, mem6rias descritivas, documentos, desenhos, listas de materiais 

e quaisquer oeclaracoes. Apresentar reclarnacoes e recurses, fazer protestos, 

podendo ainda participar em qualquer tipo de licitayao. Aceitar ou proper 

alteracoes as minutas contratuais, assinar contratos de empreitada e seus 

aditamentos, autos de consiqnacao, contratos de subempreitada e de 

PROCURACAO 

 



(Joaquim Car 

(Joao Guilherme 

Funchal, 19 de setembro de 2014 

Credenciar par sua indica9ao colaborador para em nome da representada, em 

ate pubncc de concursos apresentar reclarnacoes e interpor os competentes 

recursos. Assinar autos de rececao de bens mevets, seja por aqulsleao, seja 

anaves de contratos de loca~o financeira ou equivalente.--------------- 

Esta procuracao foi Iida aos outorgantes, e aos mesmos feita a explica~o do 

seu conteudo na sua presenca simultAnea.--------------------------------------------- 

fomecimentos de obras publicas, adjudica9oes, bem como requerer 

prorroga¢es de prazo, asslnar autos de medi~o. revisoes de precos. 

 



Junt~lo Povo 

legitimam a intervencao dos outorgantes neste acto. ----------------------- 

30/05/2016, respetivamente, qualidade e poderes que verifiquei atraves da 

certldao permanente com o c6dlgo de acesso 2238-4057-6506, os quais 

numero 09483766 OZZ.7, valldo ate 14/08/2018 e n.0 04714805 5ZZ2, valido ate 

Oonstrucao n.? 29774. ------------------------------------------------ 

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibi9ao do Cartoes de CidadAo 

511 099 177, com o capital social de € 47.000.000,00, titular do Alvara de 

Comercial do Funchal, sob o namero t'.mico. de matrlcula e de pessoa coletiva 

Ant6nio, 9020-156 Funchal, matriculada na Conservat6ria do Registo 

EMPREITADAS, S.A.1 com sede na Estrada da Eira do Serrado, 40, 44, Santo 

MADEIRA, SOCIEDADE DE an6nima designada TECNOVIA 

intervem na qualidade de administradores e em representacsc da sociedade 

residente na Rua Ramiro Ferrao, n.0 31 - 7.0 Esq.0 2805-356 Almada, que 

Joaquim Carlos Vieira Rodrigues Martins, casado, natural de Mo~ambique, 

de Oeiras, residente na Rua de Angola, n." 8, 2770-014 Pa90 de Arcos, e 

Joio Guilherme Canas da Costa, solteiro, maier, natural de Oeiras, concelho 

de Janeiro, compareceram coma outorgantes:----------------------------- 

N2006, de 29 de Junho, com as retflcacoes do Decreto-Lei N° 8/2007, de 17 

Salvo, devidamente autorizada nos termos do Artiga 38° do Decreto-Lei N° 76- 

domic!lio profissional no Ediflcio Tecnovia, Casal do Deserto, 2740-135 Porto 

tarnbem uso o nome abreviado de ADRIANA ABREU BENTO, Advogada, com 

ENGRACIA GONCALVES ABREU DE MAGALHAES BENTO PATRICIO, que 

No dia dezanove de setembro de dois mil e catorze, perante mim, ADRIANA 

TERMO DE AUTENTICACAO 

 



ADRIANA ABREU BENTO 
AOVOGADA 

c.d. Pref. 16"8l • Cone. N." 215 80~ 112 
Edlftcio T ecnovla - CaNI do Deaerto 

27.W-135 Pono Salvo 
Tel.: 21 422 6-4 21 • Fax: 21 4·22 54 19 

8dnen8.bento@lecncwle.pt 

AADVOGADA 

OSINTERESSADOS 

c, ./' _;f, 

Sob o n.0 16448Ub8ZS 

Registado a 19 de setembro de 2014 

lsento de emolumentos 

-Que, para fins de autentlca~ao me apresentaram o presente documento que 

consta de uma proouracao que declararam haver lido e que exprime a vontade \ 

da sua representada. --- ------------------------------------------------------------------- 

Este termo foi por mim lido aos Outorgantes na sua presen~a.-------------- 

------------E PELOS OUTORGANTES FOi DITO: -------------------- 

 



v. .vw.ce . ot 

ADRIANA ABREU BENTO AOVOGADA 
c-d, Pro!. 1114-48l , Cont. N.• 216 80<1 112 
Edlflclo Tecnovia - CaNI do Deaerto 

2740·135 Porto Salvo 
T.r.: 21 422 54 21 • fal(: 21 422 54 19 

adrimina.benlo@tecnovla.pl 

Podeti consul tar este regislo em hllp://oa.pValos 
usando o c6digo 20043431-375228 

EXECUTADO A: 2014-09-19 15:00 
REOTSTADO A: 2014·09-1915:04 
COMO N°: l 6448U688S 

Dr.(a) Adriana Abreu Bento 
Cm>ULA PROFISSIONAL: 16448L 
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Funchal, 11 de Mar~o de 2016 

~~~a;r;,,; 
Frcd-,ric~· ~Hnende (Procuradorl 

vigor. 

a execucao do seu contrato, ao que achar prescrito na legisla~ao portuguesa em 

Mais declara que renuncia a foro especial e que se submete, em tudo o que respeita 

onze euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor. 

se ao pagamento mensal da contrapartlda financelra de € 1 111,00 (mil cento e 

"CONCESSAO DE EXPLORAc;Ao DO PALACETE DO LUGAR DE BAIXO", obriga- 

conhecimento do objeto do procedimento par concurso publtco para a 

099 177, titular do Alvara de construcso n.o 29774, depots de ter tornado 

Estrada da Eira do Serrado, 40/44, Santo Antonio, Funchal, pessoa coletiva no 511 

TECNOVIA - MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A., com sede na 

PROPOSTA 

PONTA DO OESTE - SOCIEDADE DE PROMOtAO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA 
OESTE DA MADEIRA, S.A. 

Ot• 2010,-03-10 1e e- ~z 

09...,..,,....,,.c"".'" Juntos Pelo Povo 
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MEM6RIA DESCRITIVA DO PLANO A DESENVOLVER 

CONCURSO: 

CONCESSAO DE EXPLORAQAO DO PALACETE DO LUGAR DE BAIXO 

ENTIDADE: 

PONTA DO OESTE -SOCIEDADE DE PROMOQAO E DESENVOLVIMENTO DA 

ZONA OESTE DA MADEIRA, S.A. 
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Locallza;iio do Palacete 

O objeto do contrato de subconcessao a celebrar esta situado na marginal Lugar de Baixo, freguesia e 

concelho da Ponta do Sol. 

2 LOCALIZAC,AO DO OBJETO DE CONTRATO A CELEBRAR 

Foram analisados em detalhe todos as documentos do concurso, com vista a apresentacao da 

proposta mais vantajosa que respeite todos criterios prescritos no processo de concurso. 

Pretende descrever e justificar a planifica9ao dos trabalhos, meios humanos e estrategias 

consideradas, assim coma outros aspetos considerados na preparacao e eleboracao da proposta. 

Refere-se a presente mem6ria descritiva do piano a desenvolver no ambito da celebracao do 

"CONCESSAO DE EXPLORACAO DO PALACETE DO LUGAR DE BAIXO" colocado a concurso 

pela PONT A DO OESTE - SOCIEDADE DE PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE 

DA MADEIRA, S.A .. 

1 INTRODUc;Ao 

Mem6rl1 De1crltlv1 do PlanD a Deaenvolver 

PONTA DO OESTE- SOCIEDADE DE PROMQCAO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, 
S.A. 

"CONCESSAO DE EXPLORACAO DO PALACETE DO LUGAR DE BAIXO' Vtecnovia 
madeira 
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Planta de lmplanta~iio 

~ 
L 

I -: _____ ,,,,,,. 
rr· :. - 

.I ,i/· tL ,I cl1h I 
I 
I 

• Area do terreno: 1.089 m2; 

• Area de implanta9ao: 237,90 m2; 

• Area de logradouro: 851,10 m2. 

Areas da sebconcessao: 

O Palacete consiste numa edifica9ao de grande importancia arquitet6nica, de estilo romantlco, 

construido no final do seculo XIX. 0 ediflcio principal tern 3 pisos implantados num terreno 

praticamente piano e horizontal. A area de logradouro encontra-se pavimentado em calhau rolado com 

exce9ao da implanta9ao de 3 arvores de grande porte situadas na zona sudoeste. 

Pretende-se com este contrato a concessao de explora9ao do Palacete do Lugar de Baixo, com a 

finalidade de utiliza9ao de alojamento local. 

3 DESCRl~AO DA SUBCONCESSAO 

Mem6rl1 Descrltlva do Plano a Desenvolver 

Jm1tos Pelo Povo 
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• Escrltorios Administrativos; 

• Gabinete Tecnico de Preparacao de Obra; 

• Departamento Comercial; 

• Departamento de Aprovisionamentos; 

• Departamento Financeiro; 

• Departamento de Recursos Humanos; 

• Departamento de Seguran~. Qualidade e Ambiente; 

• Laboratories: 

• Armazens; 
• Oficina e Armazem de Cofragens; 

• Ofrcina de Corte e Moldagem de A~o; 

• Oficinas de Mecanica; 

• Oficinas de Serralharia; 

• lnstalacoes Sociais. 

Esta estrutura esta localizada na Estrada da Eira do Serrado, Freguesia de Santo Antonio, Concelho do 

Funchal, e compreende todos os servcos centrais, nomeadamente os servcos tecnicos, logisticos e 

comerciais da empresa. Desta forma esta devidamente equipado com todas as valias necessadas ao 

apoio e gestao do Palacete, nomeadamente: 

4 SEDE DA EMPRESA 

Mem<lrla Descrltlva do Plano a Desenvolver 

PONT A DO OESTE- SOCIEDADE DE PROMO~AO E DESENVOL \ll,1ENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, 
S.A. 
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Durante a vigencia do contrato a celebrar, o concesslonario realizara todas as operacoes de 

rnanutencao necessarias para manter um born estado de conservacao, funcionamento e sequranca do 

objeto da subconcessao, 

5.1.2 MANUTENCAO 

Nao sera limitado e/ou impedido o acesso e a utilizagao da Capela a comunidade local. 

Serao observados todos os requisitos legais ao exercicio da atividade proposta, nomeadamente a 

comunicaeao previa para registo do alojamento e todo o regime juridico da exploracao dos 

estabelecimentos de alojamento local adaptado do Decreto-Lei n.0 128/2014, de 29 de agosto, no 

Decreto Legislativo Regional n.013/2015/M, de 22 de dezembro. 

Sera promovido e assegurado o funcionamento do Palacete do Lugar de Baixo segundo as regras 

aplicavels a atividade de alojamento local, de acordo os condicionamentos inerentes e caraterlsticas da 

referida, mantendo os mais elevados padroes de qualidade. 

A concesslonaria compromete-se a exercer a atividade de alojamento local, conforme especificado no 

ponto 1 do artigo 6° do presente cademo de encargos. 

De acordo com o estipulado no Cademo de Encargos, o prazo de duracao do contrato e de 15 anos, 

podendo, no entanto, ser renovado sucessivamente por periodos de 5 anos ate o maxlmo de 3 

renovacoes, 

5.1.1 DIRETIVAS DE EXPLORACAO 

5.1 EXPLORACAO E CONSERVACAO DO OBJETO DA SUBCONCESSAO 

5 ASPETOS CONTRA TUAIS 

Mem6rl1 Descritlva do Plano a Desenvolver 
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As reparacees serao precedidas de uma pequeno estudo e/ou aprovaeao da concedente e serao 

realizadas sempre de acordo com as normas legais e regras da arte aplicaveis, garantindo sempre o 

cumprimento dos elevados padroes de qualidade caracteristicos da empresa concesslcnana. Tratando- 

Todos os trabalhos serao executados por equipas especializadas. serao observadas as solucoes 

existentes e analisadas todas as patologias encontradas. 

6.1 PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

Assim, nos pr6ximos pontos serao abordados processos construtivos de trabalhos da mesma natureza 

aos que sac necessario realizar e algumas das mais-valias que a Tecnovia Madeira dispoe na sua 

estrutura para a execucao das interveni;:oes a preconizar. 

• Reparai;:ao ligeira e pontual de: pavimentos exteriores, paredes interiores, fingimento de 

janelas; muro guarda exterior; iluminai;:ao interior, autoclismos de instalai;:oes sanltarias; 

• Revisao e reparacao ligeira e pontual das coberturas, sistema de lmpermeabllzacao e de 

ventilai;:ao; 

• Revisao geral a todos os sistemas, equipamentos e instalacoes eletricas, eletrornecanicas, 

rnecanicas e automatismos; 

• Revisao sistema de escoamento de aguas pluviais e residuais; 

• Adapta96es das instala9oes existentes para o correto funcionamento da atividade proposta. 

As obras sao as seguintes: 

A Tecnovia Madeira compromete-se a realizar todas as obras que considere necessaries para o 

perfeito funcionamento de todas as instalai;oes existentes. Para isso, a Tecnovia Madeira, conta com a 

sua vasta e diversificada exoeriencla que conta com obras de natureza identica as necessarlas, 

6 INTERVEN~CES A REALIZAR 

Mem6r1a Oescrltlva do Plano a Desenvolver 

PONT A DO OESTE- SOCIEDADE DE PROMOCAO E DESENVOL VIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, 
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Quaisquer materiais a aplicar nos trabalhos previstos estarao de acordo com todas as especflcacoes 

exigidas para o cumprimento dos padroes de qualidade e durabilidade exigiveis para cada tipo de 

trabalho. Para tal, A Dire9ao de Obra tera ao seu dispor o Departamento de Aprovisionamento que 

prestara todo o apoio indispensavel no processo de aprovisionamento de materiais e services, 

efetuando consultas a fornecedores e elaboracao de processo de avalia9ao de propostas tendo em 

conta cnterios de boa execucao, prazos e qualidade dos materiais e servieos fornecidos. 

6.4 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

A concessao tera ao seu dispor o Departamento de Equipamento que prestara todo o apoio 

indlspenssvel a mobiliza9ao dos equipamentos necessaries ao desenvolvimento dos trabalhos, 

optando prioritariamente por equipamento pr6prio. 

6.3 EQUIPAMENTO 

A concessao tera ao seu dispor o Departamento de Recursos Humanos que prestara todo o apoio 

indispensavel a mobilizavao de meios humanos qualificados para o desenvolvimento dos trabalhos. 

6.2 RECURSOS HUMANOS 

A organizavao de frentes de trabalho, horarios de intervencao e meios a utilizar serao sempre 

organizados de modo a minimizar o impacto destas reparacoes na utiliza9ao prevista, mantendo 

sempre o rnaxlmo conforto e comodidade posslvel para os seus utentes. 

se de um edificio com elevada importancia arquttet6nica, todos os materiais, tecnlcas e solucoes 

adotadas serao definidas de modo a que nao altere qualquer caracteristica original do mesmo. 

Memoria Oescrltlva do Plano a Oasenvolver 

PONT A DO OESTE- SOCIEDADE DE PROMO(:AO E DESENVOL VIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, 
SA 
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Sempre que se executarem trabalhos que mobilizem um elevado numero de trabalhadores, em que 

estes se estendam por areas nao imediatamente visualizaveis em que de algum modo as condicces de 

seguranca normal tenham de ser reforcadas este facto sera tido em atencao e sera entregue a 
Fiscaliza9ao piano detalhado dos trabalhos a executar acompanhado do respetivo piano de sepuranca 

De notar que todas estas acoes recaem igualmente sobre os nossos subempretteiros, os quais estao 

obrigados ao cumprimento de todos os regulamentos em vigor na empresa, quanto a Higiene, saude e 

Seguranca. 

• Controle da distribui9ao e estado dos equipamentos de prote~o individual e coletiva; 

• Controle da operacionalidade dos equipamentos de seguran9a e protecao do estaleiro e das 

rnaquhas; 

• Controle do estado geral das instala9oes de estaleiro em termos de higiene, sands e 

seguranca; 

• Elaboracao das fichas de nao conformidade e acoes corretivas; 

• Controle da alcoolernia: 

• A9oes de sensibilizacao individual ao cumprimento do piano de sequranca; 

• Controle das ap61ices de seguro de acidentes de trabalho; 

• Registo e tratamento legal da documentacao sobre os acidentes de trabalho. 

Os nossos T ecnicos de Seguran9a estao em contacto permanente com as obras, realizando entre 

outras atividades: 

Na execucao dos trabalhos, serao observadas com rigor todas as dlsposicoes legais e regulamentares 

em vigor no que se refere a seguranca do pessoal nos trabalhos, um tecnico de seguran9a, na 

dependencia do Diretor Tecnlco da empreitada, que zelara pelo mais estrito rigor no cumprimento dos 

normativos de sequranca. 

6.5 SEGURANGA E SAUDE 

Mem6rla Descrltlva do Plano a Desenvolver 

PONTA DO OESTE - SOCIEDADE DE PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, 
SA. 

"CONCESSAO DE EXPLORAcAO DO PAlACETE DO LUGAR DE BAIXO' 'Vtecnovia 
madeira 

Juntos Pelo Povo 
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Assim, abordando a gestao da qualidade de uma forma integrada pensamos estar a oferecer ao 

concedente um servlco e um produto que o vai satisfazer. 

• Produzir, tendo em vista o rigoroso cumprimento dos requisitos aos clientes e de todas as 

disposi96es legais e contratuais aplicaveis; 

• Promover a consolidacao do sistema de gestao da qualidade; 

• Assegurar o aumento da satisfa9ao dos seus clientes (internos e externos); 

• Promover a eficiencia dos processos de trabalho; 

• Envolver os trabalhadores e subempretteiros na melhoria continua. 

A polltica da qualidade assentara nos seguintes principios: 

Este Plano tern coma objetivo descrever as linhas mestras de orientacao estabelecidas para a Gestao 

da Qualidade dos trabalhos da Empreitada, regulando em todas as suas fases os procedimentos a 

adotar para a gestao, garantia, controlo, inspe9ao e ensaio das atividades da Obra. 

A Tecnovia Madeira estabelecera, documentara e implementara um Sistema de Gestao da Qualidade 

(SGQ) em conformidade com os requisitos da Norma NP EN ISO 9001 :2008, modelo normativo em 

vigor, e cuja base e o Plano da Qualidade (PQ) da Obra. 

6.6 QUALIDADE 

Contudo, entendemos necessario promover, antes e durante a execucao da empreltada, reunloes de 

trabalho com a fiscaliza9ao, no sentido de conjuntamente se encontrarem as melhores solucoes para 

os riscos previsiveis, de modo a podermos atingir os objetivos propostos. 

A experiencia da rnao-de-obra a afetar as diferentes atividades, sedimentada em trabalhos similares, 

bem como a slstemenca presence do tecnico de prevencao no estaleiro, sera o garante do 

cumprimento das regras previstas no cademo de encargos. 

Mem6rta Dascrltiva do Plano a Dasenvolver 

PONTA DO OESTE- SOCEDADE DE PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, 
S.A. 

"CONCESSAO DE EXPLORACAO DO PALACETE DO LUGAR DE BAIXO" Vtecnovia 
madeira 
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• Sera efetuado um controlo rigoroso na rnaneteneao dos veiculos e maqulnas de trabalho, de 

modo a evltar derrames de oleos e combustiveis no solo; 

• As fossas dos efluentes resultantes das atividades na obra e estaleiro serao limpas 

periodicamente, conforme procedimento de drenagem a implementar. 

• Poder-se-a realizar levantamento dos niveis de emissao de ruido produzido por cada tipo de 

maquina/equipamento de apoio a obra; 

• Durante a execucao dos trabalhos podera ser implementado um programa especifico de 

monitorizacao do grau de ruldo no estaleiro e zonas adjacentes a obra, o qual estara definido 

para o periodo notumo e diurno, sendo os apenas no horario diurno, entre as 8 e as 18 horas. 

Algumas medidas gerais de prevencao serao implementadas coma: 

O controlo e rnonltorizacao ambiental da obra sera perrnanente, de forrna a diminuir e/ou eliminar as 

causas suscetlveis de degradarem a qualidade do meio ambiente. 

Antes da execucao dos trabalhos, efetuar-se-a um enquadramento mais detalhado dos aspetos com 

maior sensibilidade ambiental de toda a zona de interven9ao, pois nesta fase nao nos parece ser 

pertinente a recolha de dados mais precises, uma vez que algumas abordagens carecem ainda de 

ajustes de porrnenor, o que levara em caso de adjudica9ao ao desenvolvimento de um enquadramento 

especifico, que perrnitira a partir da analise da situa9ao de referenda, a aplica9ao dos procedimentos 

ambientais, com vista a melhoria da qualidade ambiental. 

Durante a execucao dos trabalhos serao observadas algumas medidas que visem a minimiza9ao do 

impacte ambiental da empreitada. 

6. 7 AMBIENTE 

Mem6r1a Oe-scrklva do Plano a Desenvolver 

PONT A DO OESTE- SOCIEDADE DE PROMOCAO E DESENVOL VIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, 
SA. 
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De referir que, todos os trabalhos executados cumprirao as normas tecnicas e esterao de acordo com a 

Regulamenta9ao Portuguesa em vigor. 

Todos os aspetos patentes no contrato a celebrar serao assumidos e realizados pela T ecnovia Madeira 

cumprindo o disposto no cademo de encargos e anexos do presente concurso. 

7 CONSIDERA~OES FINAIS 

Jm1tos Pfe Povo 
PONT A DO OESTE- SOCIEDADE DE PROMOCAO E DESENVOL VIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, 

S.A. 
'CONCEssAO DE EXPLORACIIO DO PAI.ACETE DO LUGAR DE BAIXO' ...... "''"'~ ,, ··~· "'·-"" ~ 
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Funchal, 30 de junho de dois mil e ~ezasseis------------------------------------------------- 

A pedido da Tecnovia - Madeira, Sociedade de Empreitadas, S.A. e para efeitos de 
apresentacao junto da EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira, para celebracao de contrato 
de fomecimento de energia eletrica, vem a Ponta Oeste - Sociedade de Promocao e 

Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., com sede a Avenida Zarco, Ediflcio do 
Govemo Regional, 3.0 Andar, 9004-527 Funchal, pessoa coletiva de direito publico n." 511 146 
507 e matriculada na Conservat6ria do Registo Comercial do Funchal sob o mesmo mimero, 
representada neste ato pela Presidente do seu Conselho de Administracao, Dra. Conceicao 
Augusta de Andrade de Matos, NIF 168898012, titular do Cartao de Cidadao mimero 06909782 
8ZZ7, valido ate 20 de junho de 2018, com domicilio profissional a Av. Zarco, Edificio do 
Govemo Regional, 3.0 andar, freguesia da Se, concelho do Funchal, no uso das suas 
competencias atribuidas por forca dos Estatutos da Ponta Oeste - Sociedade de Promocao e 
Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., declarar que foi a entidade responsavel pela 
construcao do empreendimento melhor designado por Palacete do Lugar de Baixo, sendo, 
tambem, a entidade que o explora e o da em concessao, encontrando-se, neste momenta, em 
curso o processo tendente a regularizacao patrimonial do edificio.---------------------------- 
A presente declaracao s6 pode ser utilizada para o fim ora declarado, sendo a sua utilizacao da 
inteira responsabilidade da Tecnovia - Madeira, Sociedade de Empreitadas, S.A..------------------ 

DECLARAf;AO 

Juntos Pelo Povo 
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A pedido da Tecnovia - Madeira, Sociedade de Empreitadas, S.A. e para efeitos de 
apresentacao junto da Camara Municipal da Ponta do Sol, para celebracao de contrato de 
fomecimento de agua, vem a Ponta Oeste - Sociedade de Promocao e Desenvolvimento da Zona 
Oeste da Madeira, S.A., com sede a Avenida Zarco, Edificio do Governo Regional, 3.0 Andar, 
9004-527 Funchal, pessoa coletiva de direito piiblico n," 511 146 507 e matriculada na 
Conservat6ria do Registo Comercial do Funchal sob o mesmo mimero, representada neste ato 
pela Presidente do seu Conselho de Administracao, Dra. Conceicao Augusta de Andrade de 
Matos, NIF 168898012, titular do Cartao de Cidadao mimero 06909782 8ZZ7, valido ate 20 de 
junho de 2018, com domicilio profissional a Av. Zarco, Edificio do Govemo Regional, 3.0 

andar, freguesia da Se, concelho do Funchal, no uso das suas competencies atribuidas por forca 
dos Estatutos da Ponta Oeste - Sociedade de Promocao e Desenvolvimento da Zona Oeste da 
Madeira, S.A., declarar que foi a entidade responsavel pela construcao do empreendimento 
melhor designado por Palacete do Lugar de Baixo, sendo, tambem, a entidade que o explora e o 
da em concessao, encontrando-se, neste momento, em curso o processo tendente a regularizacao 
patrimonial do edificio.-------------------------------------------------------------------------------------- 
A presente declaracao so pode ser utilizada para o fim ora declarado, sendo a sua utilizacao da 
inteira responsabilidade da Tecnovia - Madeira, Sociedade de Empreitadas, S.A..--------------- 

DECLARAc;AO 

Jm1tos Pelo Povo 

 


