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Câmara Municipal da Lourinhã 

 

Edital 
 

Nº 2548/2023 
 

--------JOÃO DUARTE ANASTÁCIO DE CARVALHO, na qualidade de Presidente e em 

representação da CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ:-----------------------------------------------

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

------ Torna público, ao abrigo das competências que são atribuídas pela alínea g) do nº 1 

do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e no âmbito das competências que me 

foram delegadas em reunião da Câmara Municipal de 22 de outubro de 2021, que se 

procederá à “atribuição de licença de exploração do edifício municipal - Equipamento de 

Apoio, instalado no Parque Verde da Cegonha, desta vila da Lourinhã”. ---------------------

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

------ Mais torna público, que: ------------------------------------------------------------------------------------

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

------ 1. O processo é regulado pelo presente Edital, respetivo Programa de Procedimento e 

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

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

------ 2. Todas as peças do procedimento estão disponíveis no site Autárquico www.cm-

lourinha.pt, no separador Município/Avisos/Editais - 2023 e no Balcão do Municipe, 

localizado no Edifício Paços do Municipio, Praça José Máximo da Costa, 2530-850 

Lourinhã.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ 3. Os esclarecimentos e a deteção de erros e omissões devem ser solicitados até às 

23:59 do dia 10/03/2023, através do e-mail hastapublica2023.1@cm-lourinha.pt e são 

prestados até ao dia 16/03/2023. -------------------------------------------------------------------------------

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

------ 4. A hasta pública realiza-se no dia 17/03/2023, pelas 15:00 horas, no Salão Nobre do 

edifício dos Paços do Município da Lourinhã, com a morada referida no ponto 2 e conforme 

o estipulado no Programa de Procedimento e Caderno de Encargos. -------------------------------

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

------ 5. A arrematação é feita à licitação de maior valor:-------------------------------------------------- 
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----------5.1. Base de licitação: 9.000€ (nove mil euros).--------------------------------------------------- 

----------5.2. Valor dos lances: mínimo de 50 euros (cinquenta euros).-------------------------------- 

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

------ 6. O procedimento é conduzido por um Júri composto pelos seguintes elementos:-------- 

------ Presidente: Vereador José Tomé. Vogais efetivos: Arq. Cecilia Gonçalves e Dra. Sónia 

Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

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

----- E para conhecimento geral se publica o presente Edital que vai ser afixado no Edifício 

dos Paços do Município e publicado no Site Autárquico do Município da Lourinhã - Avisos / 

Editais - 2022 (cm-lourinha.pt), no jornal Alvorada, no jornal Correio da Manhã e enviado 

cópias às juntas de freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------

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

Paços do Município da Lourinhã;  

 

           O Presidente da Câmara  
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