
 
 

Município de Macedo de Cavaleiros 

Câmara Municipal 

 

Edital n.º 41/2017 

 

Manuel Duarte Fernandes Moreno, Presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, 

torna público que, por seu despacho, datado de 14 de junho de 2017, aprovou, nos termos da 

alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea h) do n.º 2 do artigo 35.°, ambas do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, dar início ao procedimento por concurso público de atribuição do 

direito de exploração de três stands amovíveis, situados na praia da Ribeira, na Paisagem 

Protegida da Albufeira do Azibo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

O direito de exploração inicia a 1 de julho e termina a 15 de setembro de 2017.-------------------------- 

A localização dos stands é conforme consta no Anexo I.---------------------------------------------------------- 

Nos stands podem ser vendidos produtos artesanais, produtos regionais, produtos de praia 

(protetores solares, brinquedos, toalhas, …) e jornais e revistas.----------------------------------------------- 

O preço base, por stand, é de 300,00€ (trezentos euros) isento de IVA.-------------------------------------- 

Os possíveis interessados deverão apresentar a sua proposta em carta fechada, identificando no 

subscrito o proponente e a designação “Concurso público de atribuição do direito de exploração 

de quatro stands amovíveis”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta deverá ser elaborada conforme modelo constante no Anexo II e instruída com a 

declaração constante do Anexo III, e um cheque à ordem do Município de Macedo de Cavaleiros, 

no valor da proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

As propostas deverão ser entregues na Subunidade de Expediente Geral e Arquivo da Câmara 

Municipal de Macedo de Cavaleiros, ou remetidas pelo correio sob registo e com aviso de receção, 

até as 10h30 do dia 26 de junho de 2017. Se a proposta for enviada pelo correio, é da 

responsabilidade do concorrente a entrada da mesma fora do prazo.---------------------------------------- 

São da responsabilidade dos possíveis interessados o cumprimento das obrigações legais inerentes 

à exploração da atividade.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O ato público de abertura das propostas realizar-se-á na Sala de Reuniões do edifício dos Paços do 

Concelho, no dia 26 de junho de 2017, a partir das 14h30.------------------------------------------------------ 

O critério de adjudicação é o do preço mais elevado. No caso de empate a adjudicação será feita à 

proposta que tenha dado entrada em primeiro lugar.------------------------------------------------------------ 

E para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do 

costume.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Macedo de Cavaleiros, 14 de junho de 2017 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

Manuel Duarte Fernandes Moreno 



ANEXO I 

Praia da Ribeira – localização dos stands 
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ANEXO II 

Modelo de Proposta 

 

________________________________________________________ (identificação do 

concorrente, pessoa singular, ou do representante(s) legal(ais) do concorrente, se se tratar de 

pessoa coletiva), titular do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão n.º ______________, 

Contribuinte Fiscal n.º ______________, na qualidade de representante legal de 

________________ (1), Contribuinte Fiscal n.º ______________ (1), depois de ter tomado 

conhecimento do objeto do concurso de atribuição de direito de exploração de stands 

amovíveis na praia da Ribeira e na praia da Fraga da Pegada, situadas na Paisagem Protegida 

da Albufeira do Azibo, com inicio a 1 de julho a 15 de setembro de 2017, em conformidade 

com o disposto no Edital n.º 41/2017, propõe: 

Praia da Ribeira 

Stand n.º 1, o valor de __________€ (também por extenso). 

Stand n.º 2, o valor de __________€ (também por extenso). 

Stand n.º 3, o valor de __________€ (também por extenso). 

 

Autorizo que seja utilizado o e-mail ____________________________________ para 

posteriores comunicações no âmbito deste procedimento. 

 

(Data) 

 

(Assinatura) 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Se aplicável 



ANEXO III 

Modelo de Declaração 

 

________________________________________________________ (identificação do 

concorrente, pessoa singular, ou do representante(s) legal(ais) do concorrente, se se tratar de 

pessoa coletiva), titular do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão n.º ______________, 

Contribuinte Fiscal n.º ______________, na qualidade de representante legal de 

________________ (1), Contribuinte Fiscal n.º ______________ (1), na qualidade de 

concorrente ao concurso de atribuição de direito de exploração de stands amovíveis na praia 

da Ribeira e na praia da Fraga da Pegada, situadas na Paisagem Protegida da Albufeira do 

Azibo, com inicio a 1 de julho a 15 de setembro de 2017, declara sob compromisso de honra 

que possui a situação regularizada perante a Segurança Social e a Fazenda Pública. 

 

(Data) 

 

(Assinatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Se aplicável 


