
EDITAL 

MUNiC íPIO 

AJUSTE DIRETO DO QUIOSQUE MUNICIPAL, SITO NA CENTRAL DE CAMIONAGEM DE 

PONTE DE LIMA 

Eng.º Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de 

lima, nos termos e para efeitos do disposto da alínea a) do n.º 1 do art.º 352 da Lei n.2 

75/2013, de 12 de setembro, FAZ PÚBLICO QUE, a Câmara Municipal de Ponte de Lima 

na reunião ordinária de 21 de maio de 2018, deliberou autorizar, no uso das suas 

competências, de acordo com a alínea f), do nº 1 do art .º 332 da lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, o arrendamento por ajuste direto do Quiosque Municipal, Sito na Centra l 

de Camionagem de Ponte de lima, por um período de 60 dias, de acordo com as 

obrigações especificas constantes no Regulamento de Hasta Pública e ainda nos 

termos que a seguir se indicam, pelo va lor de 75 ((setenta e cinco euros) por mês: 

1. O direito de arrendamento será atribuído pelo prazo de 10 anos, considerando-

se automaticamente renovado no seu termo por sucess ivos períodos de um 

ano, até ao limite de dez anos, se não for previamente denunciado por 

qualquer das partes com antecedência mínima de sessenta (60) dias em relação 

ao termo do prazo contratual estabelecido ou sua renovação. 

2. No quiosque objeto do presente concurso, poderão ser desenvolvidas as 

atividades de comércio de jornais, livros, tabacarias, lotarias, lembranças 

regionais e outros artigos relacionados com este tipo de comércio, permitido 

por lei e autorizados pela Câmara Municipal. 

Os documentos poderão ser consultados no GAM - Gabinete de Atendimento ao 

Munícipe, da Câmara Municipal de Ponte de lima (te lefone: 258 900 400; fax: 258900 

424), durante o horário de expediente, nos dias úteis das 9:00 horas às 12:00 horas e 

das 14:00 horas às 16:00 horas, e em www.cm-pontedelima.pt. 

Paços do Concelho de Ponte de lima, 29 de maio de 2018. 

a Presidente da Câmara Municipal, 

-
Victor Mendes (Eng. 2 ) 
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