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CADERNO DE ENCARGOS 

 

“CONCURSO PARA A CONCESSÃO DO ESPAÇO DA MARINA DE SEIXAS” 

 

 

ARTIGO 1.º 

Pela Câmara Municipal de Caminha é aberto concurso para concessão pelo prazo de 10 anos, 

da plataforma de acostagem, conhecida por “Marina de Seixas”, que ocupa 525 m2 de área do 

domínio público marítimo, mediante proposta a ser apresentada pelo concorrente. 

 

ARTIGO 2.º 

A Marina tem 12 lugares de atracamento, dos quais 2 ficarão reservados para a utilização dos 

pescadores e da marinha. 

 

ARTIGO 3.º 

Ao concurso poderá ser admitido, desde que satisfaça as condições de admissão, qualquer 

entidade singular ou colectiva, com sede neste Concelho ou fora dele. 

 

ARTIGO 4.º 

1. Ficam a cargo do concessionário: 

a) Vedar o espaço de acordo com a planta em anexo, colocar pontão fechado e fornecer à 

capitania um exemplar da chave ou cartão de acesso, para efeitos de acesso em 

situações de emergência, bem como para fiscalização e policiamento. O portão deve 

poder ser aberto a partir do cais sem chave ou cartão de acesso, de forma a permitir uma 

evacuação rápida e simples em caso de emergência;  

b) Efetuar as necessárias extrações de inertes de maneira a manter sempre navegável e 

acessível a zona de acostagem; 

c) Pagamento das licenças de amarração, vistorias e emissão de certificado de 

navegabilidade; 
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d) Toda a manutenção da Marina, nomeadamente o pagamento da luz, água, limpeza,etc.;  

e) Todos os encargos decorrentes da licença de ocupação do domínio público hídrico, bem 

como as demais taxas que eventualmente sejam cobradas pelas autoridades marítimas; 

f) A elaboração de um Regulamento de utilização que preveja a existência de pelo menos 

um local de atracação público, para efeitos de socorro, urgência e para utilização pela 

Autoridade marítima, e acautelar o acesso ao pontão pelos pescadores e embarcações 

para este efeito bem como para a eventualidade de se concretizar a instalação na 

vizinhança de um viveiro de pescado, conforme projeto a ser desenvolvido por uma 

associação de pescadores em colaboração com o Município;  

g) A implementação de assinalamento marítimo (farolins) na entrada da doca. Para o efeito 

deve ser apresentado na Capitania, para aprovação, o respetivo projeto, sem o qual o 

mesmo não poderá ser implementado.   

 

2. É ainda da responsabilidade do concessionário instalar a grua bem como o edifício de apoio  

tipo “quiosque”, o que deverá ser previamente submetido à apreciação e aprovação por parte da 

Câmara Municipal. 

 

ARTIGO 5.º 

No que se refere aos custos, para além dos devidos à entidade administrante do Domínio 

Publico Marítimo a título de taxa de utilização dos recursos hídricos, serão ainda devidas, pelo 

concessionário, taxas da autoridade marítima, já atualmente cobradas, nos seguintes montantes 

(valores referentes a 2012): 

- Licença de amarração – 64,85 €/ano 

- Vistoria e emissão de certificado de navegabilidade – 39,74€ cada 5 anos 

 

ARTIGO 6.º 

Quanto à realização das operações de extração de lodos/inertes, a mesma fica sujeita ao 

cumprimento dos seguintes requisitos: 
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- Sejam respeitadas as disposições legais aplicáveis no que respeita à não agressão ambiental 

sob qualquer forma de poluição; 

- Os inertes removidos não sejam devolvidos ao Rio Minho; 

- Seja fornecido à capitania o programa dos trabalhos de remoção dos dragados bem como o 

seu destino, assim como elementos dos equipamentos a utilizar nas operações mencionadas, 

nomeadamente deverá ser indicada a capacidade máxima de carga (dragados) que as viaturas 

podem transportar; 

- Eventuais inertes com valor comercial não poderão ser objeto de negócio; 

- Obtenção de pareceres favoráveis das entidades gestoras da REN (leito de linha de água 

público) e Rede Natura. 

   

 

ARTIGO 7.º 

1. São condições de admissão: 

a) Encontrar-se a entidade concorrente devidamente legalizada quanto à sua constituição, 

no caso de se tratar de uma sociedade; 

b) Encontrar-se a entidade concorrente com as tributações em dia quer para com o 

Estado, quer para com qualquer outra entidade com capacidade tributária; 

c) Sujeitar-se a entidade concorrente não só ao cumprimento das obrigações constantes 

neste Caderno de Encargos, mas também à responsabilidade pelas obrigações fiscais 

referentes às diversas modalidades de exploração que forem praticadas; 

2. Para o efeito de prova das condições de admissão ao concurso, de que trata este artigo, 

cada concorrente deverá juntar à sua proposta os seguintes documentos: 

a) Certidão do registo comercial devidamente atualizada, na hipótese de se tratar de 

sociedade, ou, se for empresário em nome individual, fotocópia, devidamente 

autenticada, do cartão de empresário em nome individual; 

b) Certidão comprovativa de não estar em dívida ao Estado por contribuições ou impostos 

liquidados nos últimos três anos; 

c) Certidão comprovativa de ter a situação regularizada perante a Segurança Social; 

d) Declaração de que o concorrente se sujeita inteiramente às condições descritas neste 

Caderno de Encargos e de que assume responsabilidade financeira pelas tributações  
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que forem devidas pela concessão e pelo cumprimento de todas as disposições legais 

respeitantes quer ao concecionário, quer à concessão do espaço. 

 
 

ARTIGO 8.º 

1. As propostas dos concorrentes serão datilografadas ou manuscritas (neste último caso, com letra 

bem legível) delas devendo constar o nome do concorrente, sede, e as atividades a desenvolver. A 

proposta e os documentos que a acompanham (referidos no ponto 2 do artigo 7.º) serão entregues 

no Front-Office do Município de Caminha, até às 16 horas do dia 3 (três) de julho de 2013, 

encerrados em envelope fechado e lacrado, com a indicação do nome do concorrente e com a 

designação do concurso: “CONCURSO PARA A CONCESSÃO DO ESPAÇO DA MARINA DE 

SEIXAS”. 

2. No momento de entrega do envelope, nas condições do número anterior, o Front-Office fornecerá 

ao apresentante um recibo dessa apresentação e, no envelope, aporá a data e hora de entrega. 

 

ARTIGO 9.º 

Todos os envelopes recebidos no Front-Office com destino ao concurso serão abertos, no Salão 

Nobre do Município de Caminha, no dia 4 (quatro) de julho de 2013, pelas 11:00 horas, 

perante um Júri de Concurso constituído pela Dr.ª Ana Veloso Dourado Ferreira, pelo Eng. Luís 

Araújo e pela Dr.ª Joana Campos, ou quem os substituir, podendo a este ato assistir quaisquer 

interessados. 

O referido Júri, examinados os documentos apresentados com a proposta, por cada 

concorrente, apensá-los-á à proposta respetiva e, lavrando auto que será assinado por todos os 

membros do Júri, indicará nele quais os concorrentes que serão admitidos ao concurso e as 

razões pelas quais foram excluídos. 

 
 

ARTIGO 10.º 

Após a abertura das propostas, a Câmara Municipal, depois da apreciação do relatório sobre o 

mérito das mesmas, a elaborar pelo Júri mencionado no artigo anterior, decidirá se faz, ou não, 

o respetivo arrendamento e, em caso afirmativo, deliberará sobre o correspondente projeto de 

decisão. 
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ARTIGO 11.º 

A Câmara Municipal de Caminha, reserva-se o direito de não fazer a adjudicação, no caso de 

entender que nenhuma das propostas é aceitável, tendo em conta a defesa dos interesses da 

Autarquia.   

                                      § Único – A Adjudicação levará em conta a ponderação do seguinte 

critério de ponderação: 

  1. Projecto de funcionalização mais conveniente aos interesses da 

Autarquia (valorização do melhor projecto lúdico e do melhor equipamento) – 100%;   

 

ARTIGO 12.º 

1. No caso da proposta vir a ser aceite, o concorrente que a apresentou será notificado, por meio 

de carta registada, com aviso de receção, na qual lhe será designado dia e hora para 

comparecer a fim de ser assinado o competente contrato, cujas despesas, correrão por conta do 

adjudicatário. 

2. A falta de comparência no dia e hora designados ou cumprimento de qualquer obrigação que 

impossibilite a sua realização, imputáveis ao adjudicatário serão consideradas como 

desinteresse pela adjudicação e desistência dela, ficando a Câmara Municipal, desde logo livre 

de quaisquer obrigações para com o adjudicatário. 

3. Podendo, na situação referida no número anterior, a Câmara Municipal adjudicar a outro 

concorrente ou proceder à abertura de novo concurso. 

  

ARTIGO 13.º 

A concessão é celebrada por 10 anos renováveis automaticamente por sucessivos períodos de 

um ano, até ao prazo máximo de 25 anos, se não for denunciada, com a antecedência mínima 

de 3 meses.  

 

ARTIGO 14.º 

A falta de cumprimento de qualquer das normas previstas do presente caderno de encargos, 

para as quais não esteja prevista outra penalidade, implicará: 

 

 



 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 6 

 

 - Em qualquer dos casos de rescisão do contrato, passará imediatamente a Advertência pela 

Câmara Municipal que dará um prazo para as necessárias correções; 

- Multa até € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) se não for observada a advertência referida 

na alínea a), sendo, neste caso, concedido novo prazo. 

 

ARTIGO 15.º 

  Fica proibida ao concessionário a cessão, total ou parcial, da exploração a 

outrém.  

 

ARTIGO 16.º 

 1.  Em qualquer dos casos de rescisão do contrato, passará imediatamente a 

Câmara Municipal a dispor livremente de todas as instalações concessionadas, podendo, se 

assim o entender, proceder à abertura de concurso para nova concessão, não podendo ser 

admitido a este concurso o concessionário que deu lugar a tal rescisão; 

 2.   Por cada dia de atraso na entrega das instalações à Câmara Municipal, ficará 

o concessionário sujeito ao pagamento, a título de indemnização, da importância de € 50,00 

(cinquenta euros).  

 

ARTIGO 17.º 

A todos os casos omissos não previstos neste Caderno de Encargos, serão aplicáveis as 

disposições legais vigentes sobre a matéria, sendo as dúvidas esclarecidas por deliberação da 

Câmara Municipal. 

 

Caminha, 21 de junho de 2013 

 

   O Vice - Presidente, por impedimento da Presidente 
 

         ______________________ 

  (Flamiano G. Martins) 


