
 
 

   Encontro do Mundo Rural 2016 
  10 a 12 de Junho 

    Parque de Exposições da Quinta de São Lourenço 

 

AVISO 

 

 

CEDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE/BAR LOCALIZADO NO 

RECINTO DO ENCONTRO DO MUNDO RURAL 2016 QUE IRÁ DECORRER NO 

PERÍODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2016, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA 

ILHA DO FAIAL 

 

Avisam-se os interessados que pretendam explorar os restaurantes/bar localizados 

no recinto do Encontro do Mundo Rural (Parque de Exposições da Ilha do Faial) 

que irá decorrer no período de 10 a 12 de junho, que poderão apresentar as suas 

propostas até ao dia 20 de Maio, na Câmara do Comércio e Indústria da Horta que 

pertence à organização da mesma. 

A proposta tem de ser entregue em carta fechada, nos serviços administrativos da 

Câmara do Comércio e Indústria da Horta ou remetida por meio de carta registada 

com aviso de receção.  

A abertura das propostas far-se-á no dia 23 de Maio pelas 15:00h na Câmara 

Municipal da Horta. 

A proposta deverá indicar o nome do responsável pela exploração do restaurante, 

número fiscal de contribuinte, morada completa, telefone, telemóvel ou e-mail, e o 

valor proposto para a exploração do restaurante (expresso em euros, e sem incluir 

IVA). 

O critério para a adjudicação da cedência de exploração do restaurante/bar é 

unicamente o do valor mais alto apresentado. 

O período de concessão da exploração do restaurante/bar é o decorrente entre o 

período de 9 a 12 de junho de 2016. 

Durante o período de concessão, o concessionário obrigar-se-á a cumprir o 

regulamento interno do Encontro do Mundo Rural 2016, estabelecido pela 

organização que consta de documento próprio que se encontra disponível para 

consulta na receção da Câmara do Comércio e Indústria da Horta, ou n o site 

www.ccihorta.pt. 

Nota: O concessionário obrigar-se-á a cumprir com o sistema de faturação de 

acordo com a lei em vigor. 

 

Horta, 11 de maio de 2016 

 

 

http://www.ccihorta.pt/

