Festa da Passagem de Ano

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE CARÁTER PROVISÓRIO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
COMERCIAIS
Artigo 1.º
Âmbito de aplicação
1. Nas presentes normas são fixadas as condições que regulam o exercício de atividades comerciais
em instalações de caráter provisório por ocasião da Festa da “Passagem de Ano", que decorrerá de
31 de dezembro de 2021 a 1 de janeiro de 2022, na cidade da Horta.
2. Estão sujeitos à observância das presentes normas os concessionários das diferentes instalações
disponibilizadas pela empresa municipal URBHORTA - Construção, Gestão e Exploração de Projetos
de Desenvolvimento Empresarial EEM.
3. As áreas a ocupar pelas estruturas situam-se na Marina da Horta.
Artigo 2.º
Estruturas cedidas para venda
de bebidas e alimentos
1. Os espaços são geridos pela empresa municipal URBHORTA - Construção, Gestão e Exploração
de Projetos de Desenvolvimento Empresarial EEM., sendo da sua exclusiva competência a
localização, valor base de licitação, natureza, número, tipo de bens comercializados e demais
requisito.
2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a adjudicação dos espaços de venda de bebidas e
alimentos deve ser imparcial e transparente, efetuando-se em obediência a mecanismos que
garantam a concorrência, conforme previsto no artigo 3.º.
3. O concessionário da estrutura cedida pela Urbhorta é responsável por todo e qualquer dano,
incidente ou acidente que possa ocorrer, decorrente da atividade a desenvolver nesse espaço.
4. À organização reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, a localização específica de
um espaço por contingências de última hora que se revelem do interesse público.
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Artigo 3.º
Da atribuição e das taxas
1. A atribuição dos espaços de venda de bebidas e alimentos é feita por arrematação, conforme
publicitado no site e no Facebook da URBHORTA.
2. Caso não sejam atribuídos todos os espaços para a colocação das estruturas referidas no número
anterior, será realizada nova arrematação, 2 dias após a primeira, só podendo participar os
concessionários que comprovem, nessa data, o início de atividade de restauração e bebidas.
3. No dia da arrematação deverão os proponentes a concessionários, preencher uma pré-inscrição,
com os seus dados.
4. Pela atribuição dos espaços arrematados, deve ser feito, obrigatoriamente, no dia útil seguinte
à data do leilão, a liquidação correspondente a 10% do valor da proposta apresentada e aceite em
arrematação, à ordem da empresa municipal URBHORTA - Construção, Gestão e Exploração de
Projetos de Desenvolvimento Empresarial EEM.
5. Pela ocupação das estruturas cedidas Urbhorta são liquidadas, antecipadamente, junto da
empresa, o valor correspondente a 90% das propostas apresentadas em arrematação e aceites pela
mesma.
6. Os montantes referidos nos pontos anteriores não são reembolsados por motivo de desistência
ou exclusão, devido a incumprimento do presente normativo.
7. Não são permitidas licitações em nome de outrem sem prévia apresentação de declaração de
autorização para o efeito, com assunção de conhecimento e cumprimento das regras constantes
no presente normativo, acompanhada de cópia do cartão de cidadão.
8. O incumprimento da liquidação prevista no número cinco do presente artigo, após a realização
do primeiro leilão, impede aos concessionários a participação no leilão referido no número dois.
9. Os concessionários a quem seja atribuído mais de um espaço em leilão, e caso desistam de algum
deles, a decisão da sua permanência no exercício da atividade, carece da autorização da
organização.
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Artigo 4.º
Do funcionamento
1. As estruturas destinam-se a atividades comerciais, de acordo com o esquema estabelecido pelo
presente regulamento, iniciando-se a exploração pelas 21H00.
2. O horário de funcionamento das estruturas temporárias não pode ser superior ao seguinte
período, não podendo interferir com a normal circulação rodoviária:
Abertura ---------------------21 horas;
Fecho ------------------------03 horas.
Artigo 5.º
Direitos e deveres
1. A todos os concessionários dos espaços assiste o direito de utilizarem da forma mais conveniente
à sua atividade o espaço que lhe seja concedido, sem outros limites que não sejam os impostos
pelas presentes normas, por deliberações da Urbhorta ou pela lei.
2. No exercício da sua atividade devem os concessionários:
a) Pugnar pelo rigoroso cumprimento de todas as normas legais aplicáveis à respetiva atividade,
designadamente no que respeita às obrigações fiscais;
b) Comportar-se com civismo nas suas relações com os demais vendedores, organização, entidades
fiscalizadoras e consumidores;
c) Proceder à arrumação de todas as embalagens, vasilhame, grades e outros artigos utilizados, de
forma que os respetivos locais se conservem com apresentação adequada à normal utilização das
áreas envolventes.
d) Manter os utensílios e veículos, quando estes sejam utilizados nas vendas, bem como os
tabuleiros e todo o material de arrumação, exposição e venda, em rigoroso estado de asseio e
higiene;
e) Conservar os produtos à venda nas condições higiénicas impostas ao seu comércio pelas leis e
regulamentos aplicáveis;
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f) Deixar o local de venda completamente limpo, sem qualquer tipo de lixo, nomeadamente detritos
ou restos, papéis, plásticos, caixas ou outros artigos semelhantes;
g) Afixar, em local bem visível, a tabela dos preços a praticar, relativamente a todos os produtos
disponíveis para venda;
3. É obrigatório o uso de máscara no interior das estruturas.
4. Todos os utensílios a utilizar nas estruturas, nomeadamente material de queima e refrigeração,
são da responsabilidade dos concessionários.
5. É obrigatória a existência de um extintor no interior das estruturas a fornecer pelo
concessionário.
Artigo 6.º
Interdições e proibições
1. É interdito aos concessionários, salvo deliberação em contrário da Urbhorta:
a) Perturbar, de alguma forma, a organização da festa;
b) Efetuar despejos de detritos alimentares, águas sujas ou lixos resultantes das atividades em cada
uma daquelas estruturais nas sarjetas ou bueiros;
c) Fazer publicidade sonora em condições que possam perturbar a vida normal das populações e
fora de horário previsto para a realização das festividades;
d) Usar paramenta que não seja descartável, nomeadamente pratos, copos, talheres e
guardanapos;
e) Fazer ou colocar publicidade, com exceção das aprovadas pela organização.
2. Aos concessionários poderá ser autorizada música ambiente, mediante prévia autorização da
organização.
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Artigo 7.º
Confeção e Comercialização de Produtos
1. As estruturas de venda de bebidas e alimentos podem vender bebidas, de acordo com legislação
em vigor, podendo também confecionar “petiscos”.
Artigo 8.º
Campanha de educação ambiental
1. Serão disponibilizados no ecoquiosque utensílios reutilizáveis (copos/ canecas).
2. Os concessionários obrigam-se a servir os consumidores que apresentem o utensílio reutilizável,
apenas com bebida de pressão com ou sem álcool.
Artigo 9.º
Disposições Finais
1. Compete à Fiscalização Municipal e às entidades competentes zelar pela integral cumprimento
das disposições contidas nestas normas.
2. Os concessionários tomam as medidas necessárias para que, no prazo máximo de dois dias após
o final dos festejos da Festa da Passagem de Ano, sejam retirados todos os equipamentos,
embalagens, vasilhames e outros artigos de sua propriedade, de forma a permitir a limpeza e
normalização de todas as áreas ocupadas, pelos serviços da Câmara Municipal da Horta.
3. Os concessionários não podem apresentar dívidas para com a empresa municipal URBHORTA Construção, Gestão e Exploração de Projetos de Desenvolvimento Empresarial EEM, referentes a
anos transatos, caso contrário ficarão excluídos do leilão.
4. No decurso da festa, os concessionários deverão dar cumprimento a todas as obrigações fiscais
decorrentes da lei, sob pena de instauração dos respetivos processos de contraordenação, pelas
entidades competentes.
5. Os casos omissos no presente normativo são sempre resolvidos de acordo com decisão da
organização da Festa da Passagem de Ano.
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Artigo 10.º
Regime supletivo
Em tudo o que não estiver disposto no presente normativo, aplicar-se-á o estipulado na legislação
em vigor sobre a matéria.
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