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CONCESSAO DO DIREITO DE USO PRIVATIVO DE ESPACO PUBLICO COM 130M2, SITO NO PARQUE

]

DO CARRIL JUNTO AO ACESSO AO RIO ALPIARCOILO, EM ALPIARGA, PARA INSTALACAO DE
ESTRUTURA AMOVIVEL, DESTINADA AO EXERCICIO DA ATIVIDADE DE RESTAURACAO OU DE
BEBIDAS NAO SEDENTARIA EM UNIDADE AMOVIVEL
— Mario Fernando A. Pereira, Presidente da Camara Municipal de Alpiarga, no uso das
competencias previstas nas alfneas g) e ee) do numero 1 do artigo 33.^ do Anexo I da Lei n.9
75/2013 de 12 de setembro, as quais foram delegadas pela Camara Municipal, por deliberagao
datada de 27 de Outubro de 2017, torna publico que se procede a abertura de procedimento para
Concessao do Direito de Uso Privativo de Espago Publico com 130 m2, sito no Parque do Carril
junto ao acesso ao Rio Alpiargoilo, em Alpiarga, para instalagao de Estrutura Amovivel, destinada
ao exercfcio da atividade de restauragao ou de bebidas nao sedentaria em unidade amovivel,

-

mediante a apresentagao de propostas em carta fechada.----------------------------------------------------------— Os interessados poderao consultar o programa do concurso, o caderno de encargos e a minuta
do contrato a celebrar, no Balcao do Gabinete de Taxas e Licengas da Camara Municipal de
Alpiarga, durante o horario de expediente, desde a data do presente edital ate a vespera da data
limite para apresentagao das propostas, podendo igualmente ser obtidas copias dos referidos
documentos na pagina da internet do Munidpio de Alpiarga (www.cm-alpiarca.pt)................. .........
— De acordo com o disposto nos documentos referidos, as propostas deverao ser entregues
pessoalmente (contra recibo) ou enviadas pelo correio, sob registo, devendo dar entrada no
Servigo de Expediente deste Munici'pio, ate as 17 horas do dia 12 de Dezembro de 2019. -----------— Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vao ser afixados nos lugares
publicos do costume, bem como na pagina da internet do Munici'pio de Alpiarga (www.cmalpiarca.pt). ---------- -------------------------------------------------------------- ----------------------- ------------- ------- -----O Presidente da Camara,

Mario Fernando A. Pereira

