
 

M U N I C Í P I O  D E  C H A V E S  

Edital N.º 47/2022 

Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal, torna público que, por deliberação do 

Executivo Camarário, tomada em sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 17 de 

março de 2022, foi aprovada, por unanimidade, a abertura de procedimento público – 

Licitação – para atribuição do direito de ocupação de três lojas no Mercado Municipal de 

Chaves. 

Mais torna público que o programa de procedimento público se encontra disponível para 

consulta junto da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações Externas, todos os dias úteis, 

durante o período normal de funcionamento dos serviços municipais (9h00 às 17h00), bem 

como no site oficial do Municipio www.chaves.pt . 

Por último, torna, ainda público que a licitação se realizará no próximo dia 10 de maio de 

2022, pelas 15:00 horas, no Salão nobre da Câmara Municipal de Chaves, devendo as 

candidaturas, referentes ao procedimento em causa, ser apresentadas mediante 

requerimento, escrito, em invólucro devidamente fechado, dirigido ao Presidente da 

Comissão respetiva, contendo os elementos que constam do modelo disponibilizado pelo 

Municipio de Chaves. Tal requerimento deverá ser entregue até as 17:00 horas do 20º dia 

útil a contar da data da publicação do presente edital, durante o período normal de 

funcionamento dos serviços municipais ou via CTT correio registado, sendo neste caso, 

aceite até à data limite de apresentação das candidaturas.  

Para constar, e inteiro conhecimento de todos, se publica o presente edital, que vai ser 

afixado nos lugares do costume. 

E eu, Cristina Maria Fernandes Rodrigues, Chefe da Unidade Flexível de Contratos e 

Expropriações, do Município de Chaves, no uso de competências delegadas, por despacho 

da Chefe de Divisão de Administração Geral, Dra. Carla Negreiro, de 25/10/2021, o 

subscrevi 

Chaves, 23 de março de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(Nuno Vaz) 

http://www.chaves.pt/

