MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

EDITAL
Concessão do Direito de Exploração de um Equipamento com funções de apoio de praia,
restaurante e “ponto verde” com carregador elétrico para duas viaturas – Iniciativa Privada

Em cumprimento do disposto da alínea c) do n.º 5 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 226/A/2007, de
31 de maio, faz-se público que a Câmara Municipal de Óbidos em reunião de 23 de setembro de
2022, autorizou a abertura de um procedimento concursal para a concessão do direito de utilização
privativa do Domínio Público Marítimo (DPM), para a exploração do apoio de praia, restaurante e
“ponto verde” com carregador elétrico para duas viaturas sito em Bom Sucesso, por iniciativa
particular, ao abrigo do disposto nos n.º 5 e seguintes do artigo 21.º e n.º 6 do artigo 24.º do
referido diploma legal.

Durante o período de 30 dias a contar da data de afixação do presente edital, está aberta a
faculdade de outros interessados poderem requerer para si a emissão do título com o objeto e
finalidade para a utilização publicitada, ou apresentar objeções à atribuição do mesmo.
Caso seja recebido, dentro do prazo referido no parágrafo anterior, pedido idêntico de atribuição de
licença, será iniciado procedimento concursal entre os interessados, nos termos da alínea e) do n.º 5
do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, com as necessárias adaptações, sendo
os interessados notificados dessa decisão bem como da remessa das demais peças do
procedimento.
O pedido apresentado por iniciativa particular, bem como o Caderno de Encargos relativo ao
Concurso Público CP/2/2022-PPC (que terminou com a caducidade da adjudicação) para o qual
também remete o pedido particular apresentado, encontram-se disponíveis para consulta na
Secretaria Central da Câmara Municipal de Óbidos, sita no Largo de São Pedro, 2510-036 em
Óbidos, com o telefone 262 955 500, endereço eletrónico: geral@cm-obidos.pt, durante as horas
do expediente (9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00), desde o dia da publicação do presente
edital.
Óbidos, 2022/10/13
O Presidente da Câmara,

Eng. Filipe Miguel Alves Correia Daniel
NIPG 18759/22
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