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EDITAL n.º 07/2022 

 

 

JOSÉ FERNANDO DA SILVA PIO, Presidente da Câmara Municipal de 

Gavião, no uso das competências conferidas pelas alíneas a), b) e t), do número 1, 

do artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação 

atual, torna público que, por deliberação da Câmara Municipal de Gavião, na 

reunião do dia 06 de abril de 2022, foi aprovado a abertura do Concurso Público 

n.º 2022/300.20.400/1, para a Concessão de Exploração do espaço 

“Quiosque-Bar”, situado no Miradouro do Cruzeiro, em Gavião, 

nos termos do disposto na alínea b), do número 1, do artigo 16.º do Código dos 

Contratos Públicos e conforme as formalidades e condições do procedimento 

definidas no Programa de Procedimento e Caderno de Encargos.  

 

As peças do procedimento, podem ser consultadas e obtidas junto do 

Gabinete Jurídico – Serviço de Contraordenações, Execuções Fiscais, 

Contencioso e Apoio Jurídico da Câmara Municipal de Gavião e/ou no sítio oficial 

da Câmara Municipal de Gavião (www.cm-gaviao.pt » Informações úteis » Informações 

periódicas » Publicação de Concursos Públicos » Concursos Públicos »).  

Os interessados deverão apresentar as propostas até às 17h00 do 15.º dia 

após a data da publicação do anúncio em Diário da República, nos termos 

definidos no Programa do Procedimento.  

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que irá ser 

afixado nos lugares de estilo e no site oficial da Câmara Municipal de Gavião.  

 

Gavião, 08 de abril de 2022 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 

(José Fernando da Silva Pio) 
 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa1 
1 Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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