
Câmara Municipal de Viana do Castelo 

EDITAL 

Maria Fabíola dos Santos Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

torna público, nos termos do n.º 5 do art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 

maio, na sua redação atual, que foi apresentada uma proposta de celebração de contrato de 

concessão de espaço no Parque de Estacionamento do Campo da Agonia, pelo período de 

um ano, eventualmente renovável, para implementação de um centro de lavagem de 

veículos ecológico, sem utilização de água. 

A proposta apresentada implica a ocupação de 3 a 4 lugares de estacionamento, sem 

necessidade de efetuar obras ou adaptação de infraestruturas, e tem como contrapartida 

para o Município o pagamento de uma renda mensal acrescida do valor de uma avença 24 

horas, bem como a oferta de um desconto na lavagem de viaturas do Município. 

Em cumprimento dos princípios que regem a atividade administrativa, mormente, os 

princípios da legalidade, transparência e livre concorrência, convidam-se todos os 

interessados para, querendo, apresentar manifestação de interesse numa concessão do 

mesmo espaço, para fim idêntico, junto da Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

As eventuais manifestações de interesse deverão ser apresentadas por escrito, no Serviço de 

Atendimento ao Munícipe, ou através do email cmviana@cm-viana-castelo.pt, no prazo 

máximo de 30 dias úteis a contar da data de afixação do presente EDITAL. 

Caso se verifique a apresentação de pedidos idênticos, será iniciado um procedimento 

concursai entre os interessados. 

Caso não existam outras manifestações de interesse, o Município reserva-se o direito de 

celebrar contrato de concessão com a entidade autora da proposta apresentada. 

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 27 de março de 2023. 

A Vereadora da Área Funcional, 

Fabíola Oliveira 

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904•877 Viana do Castelo • tlf 258 809 300 • fax 258 809 347 • www cm•viana•caslelo pt • cmv1ana@cm•v1ana•castelo pt • NIF 506 037 258 


