
 
MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

EDITAL 
(nº. 85/12) 

CONCESSÃO DE EXCLUSIVOS DE EXPLORAÇÃO NA FEIRA DE 
OUTUBRO DE 2012 

 
Francisco José Caldeira Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Castro 
Verde, torna público que, nos termos do Regulamento de Mercados e Feiras deste 
Município está aberto concurso público para a concessão da ocupação de “terrado” com 
instalações móveis e/ou improvisadas de espectáculos e divertimentos públicos e de 
restauração e similares, na próxima Feira de Outubro, a realizar nos dias 20 e 21, 
devendo o mesmo Regulamento ser consultado na Secção Administrativa da mesma 
Câmara Municipal. 
 
O tipo de concessão, a quantidade e os preços base de licitação por cada metro quadrado 
(m 2) ou fracção do(s) lote (s) a concurso, são os seguintes: 

 

Actividades 
Base de 
licitação 

(m2) 

Total de 
lotes 

Nº do 
lote 

Comprimento 
(m) 

Largura 
(m) 

Área 
(m2) 
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Restaurantes 3,50 € 2 
R-1 25,00 9,50 237,50 
R-2 25,00 9,50 237,50 

Bares / 
Snack-bares 
 

* 
3,50 € 5 

B 1 10,00 4,00 40,00 
B-2 10,00 4,00 40,00 
B-3 10,00 4,00 40,00 
B-4 10,00 4,00 40,00 
B-5 10,00 4,00 40,00 

Cachorros 3,50 € 2 
Cr-1 3,00 2,00 6,00 
Cr-2 3,00 2,00 5,00 

Pão c/ Chouriço 3,50 € 2 
P-1 10,00 5,00 50,00 
P-2 10,00 5,00 50,00 

Farturas 3,50 € 
 

3 
 

Fr-1 5,00 3,00 15,00 
Fr-2 5,00 3,00 15,00 
Fr-3 5,00 3,00 15,00 
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Infantis 
 
 

3,00 € 5 

D-1 Carrossel infantil/similar 50,00 
D-2 Carrossel infantil/similar 50,00 
D-3 Pista automóveis infantil 100,00 
D-4 Pista Infantil 100,00 
D-5 Outro Infantil 50,00 

Adultos 4,00 € 

1 D-6 Carrossel adultos 250,00 

1 D-7 
Divertimentos 

electromecânicos ou 
similar para adultos 

250,00 

1 D-8 Pista automóveis adultos 560,00 
 

* Os bares deverão ter obrigatoriamente duas aberturas 



As propostas devem ser enviadas, em carta fechada, dirigidas ao Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Verde, sob seguro dos correios ou entregues pessoalmente na 
Secção Administrativa, até às 16 horas do dia 18 de Setembro de 2012 durante o 
horário de funcionamento, acompanhadas dos seguintes documentos: 

 
a) Fotocópia do Cartão de Pessoa Colectiva ou Cartão de Empresário em nome 
individual, bem como do cartão de feirante para o exercício da atividade de restauração 
e similares. 
 
b) Documentação comprovativa do cumprimento do estipulado no Decreto - Lei nº 
268/2009, de 29 de Setembro, (em relação ao licenciamento da instalação de recintos 
de divertimentos itinerantes); 
 
c) Planta do divertimento ou do estabelecimento de restauração ou similar a instalar e 
respetiva memória descritiva. 
 
d) Cópia da apólice de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais, de 
montante considerado adequado; 

 
e) Guia comprovativa do depósito de garantia a efectuar na Tesouraria da Câmara 
Municipal de Castro Verde, correspondente a 20% do valor base do concurso, referente 
ao lote a que concorre, o qual reverterá a favor desta Autarquia no caso de desistência 
do concorrente. 
 
Aos encargos resultantes do concurso público acrescem: 

 
a) O encargo com o fornecimento de energia; 

 
b) Os demais encargos legais pelo funcionamento da actividade, nomeadamente 
vistorias, licença de funcionamento, etc. 
 
As propostas serão abertas às 15 horas do dia 19 de Setembro de 2012, na Sala das 
Sessões do Edifício dos Paços do Município. 
 
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão se afixados os 
lugares do costume e publicado no site da Autarquia (www.cm-castroverde.pt)  
 
 
Paços do Município de Castro Verde, 30 de Agosto de 2012. 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

- Francisco José Caldeira Duarte - 


