
 

 

MINUTA DA 

 

4 – CONCESSÃO PARA

ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO

PÚBLICO -----------------------------------------

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 06 de julho de 2018, que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------
“Considerando que: 

Pretende-se criar uma nova dinâmica e vivência junto à Quinta do Ega, apostando na conquista 

de mais visitantes a este espaço pela prestação de novos serviços;

O funcionamento de um pequeno estabelecimento de restauração e bebidas poderá servir de 

mote para conferir ainda maior dinâmica àquele espaço;

Compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12

jurídico das autarquias locais, administrar o domínio público municipal;

Por sua vez, o Decreto-

outros aspetos, o regime jurídi

artigos 27.º e seguintes, as formas de utilização privativa dos bens do domínio público.

Face ao exposto, propõe

qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação, conjugado com o artigo 27.º e seguintes do Decreto

delibere a abertura do Concurso Público para atribuição da concessão para a “Conceção, 

Instalação e Exploração de um estabelecimento de restauração e bebidas da Quinta do Ega” 

e, consequentemente, aprove o anúncio e o caderno de encargos, que se anexam à presente 

proposta. 

Propõe-se ainda para integrar o júri do presente procedimento as pessoas 

indicadas, a saber:  

Presidente: Sara Caladé, Vereadora;

Vogais efetivos: 

impedimentos, 

Suplentes: Ana Vilão, Eng.ª, e André Nunes, Eng.º.

• Anúncio do Concurso; ----------------------------------------------------------------------------------------

• Caderno de Encargos. -----------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o 

artigo 27.º e seguintes do Decreto

para atribuição da concessão para a “Conceção, Instalação e Exploração de um estabelecimento de 

restauração e bebidas da Quinta do Ega”. 

Mais deliberou, por unanimidade

procedimento acima proposto. 

Deve o NAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Minuta da Ata n.º 15/2018, de 19 de julho, da Câmara Municipal de Vagos

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

MINUTA DA ATA N.º 15/2018, de 19 de julho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

OA – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 

CONCESSÃO PARA A CONCEÇÃO, INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS – QUINTA DO EGA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

roposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 06 de julho de 2018, que a seguir se 

----------------------------------------------------------------------------------

se criar uma nova dinâmica e vivência junto à Quinta do Ega, apostando na conquista 

de mais visitantes a este espaço pela prestação de novos serviços; 

nto de um pequeno estabelecimento de restauração e bebidas poderá servir de 

mote para conferir ainda maior dinâmica àquele espaço; 

Compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que aprovou o regime 

jurídico das autarquias locais, administrar o domínio público municipal; 

-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na sua atual redação, consagra, entre 

outros aspetos, o regime jurídico dos bens imóveis do domínio privado do Estado, prevendo, nos 

artigos 27.º e seguintes, as formas de utilização privativa dos bens do domínio público.

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea 

go 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação, conjugado com o artigo 27.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, 

delibere a abertura do Concurso Público para atribuição da concessão para a “Conceção, 

alação e Exploração de um estabelecimento de restauração e bebidas da Quinta do Ega” 

e, consequentemente, aprove o anúncio e o caderno de encargos, que se anexam à presente 

se ainda para integrar o júri do presente procedimento as pessoas 

Sara Caladé, Vereadora; 

Vogais efetivos: Nuno Carvalho, Dr., que substitui o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e Pedro Castro, Arq.º. 

Ana Vilão, Eng.ª, e André Nunes, Eng.º.”. -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

cipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea qq) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o 

artigo 27.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, a abertura do Concurso Público 

para atribuição da concessão para a “Conceção, Instalação e Exploração de um estabelecimento de 

restauração e bebidas da Quinta do Ega”. -------------------------------------------------------------------------

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar o anúncio e o caderno de encargos e designar o júri do 

procedimento acima proposto. ---------------------------------------------------------------------------------------

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

da Câmara Municipal de Vagos 

 

INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

QUINTA DO EGA – CONCURSO 

------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

roposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 06 de julho de 2018, que a seguir se 

---------------------------------------------------------------- 

se criar uma nova dinâmica e vivência junto à Quinta do Ega, apostando na conquista 

nto de um pequeno estabelecimento de restauração e bebidas poderá servir de 

Compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do 

de setembro, na sua atual redação, que aprovou o regime 

Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na sua atual redação, consagra, entre 

co dos bens imóveis do domínio privado do Estado, prevendo, nos 

artigos 27.º e seguintes, as formas de utilização privativa dos bens do domínio público. 

se que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea 

go 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, 

delibere a abertura do Concurso Público para atribuição da concessão para a “Conceção, 

alação e Exploração de um estabelecimento de restauração e bebidas da Quinta do Ega” 

e, consequentemente, aprove o anúncio e o caderno de encargos, que se anexam à presente 

se ainda para integrar o júri do presente procedimento as pessoas abaixo 

Nuno Carvalho, Dr., que substitui o presidente nas suas faltas e 

----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

, ao abrigo do disposto na alínea qq) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o 

e 7 de agosto, a abertura do Concurso Público 

para atribuição da concessão para a “Conceção, Instalação e Exploração de um estabelecimento de 

------------------------------ 

aprovar o anúncio e o caderno de encargos e designar o júri do 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


