
MUNICÍPIO DE MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL N. º 62/2021 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE 
EXPLORAÇÃO DO BAR DO PARQUE MUNICIPAL DE MONTIJO, OUTORGADO EM 24 DE JANEIRO DE 

2006 ENTRE O MUNICÍPIO DO MONTIJO E ELISABETE DO CARMO FERREIRA DA SILVA CARDOSO, COM 
FUNDAMENTO EM CASO DE FORÇA MAIOR DECORRENTE DAS MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA 

COVID - 19 

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO-------

----TORNA PÚBLICO que o Executivo Municipal por deliberação de 12 de maio de 2021, titulada pela 
Proposta nº 1144/2021, publicitada na internet, no sítio institucional, nos termos e fundamentos dela 
constantes, APROVOU: ------------------------------- ---------- -------------------- --- -------- ----- ------------ -------

1. PRORROGAR, o prazo de execução do contrato de concessão do direito de exploração do bar 
do Parque Municipal de Montijo, outorgado em 24 de janeiro de 2006 entre o Município do 
Montijo e Elisabete do Carmo Ferreira da Silva Cardoso, por 53 dias com efeitos retroativos 
contados desde 18 de março de 2021, data em que o estabelecimento abriu as suas portas ao 
público, com fundamento em caso de força maior decorrente das medidas de combate à 
epidemia que determinaram o encerramento do bar concessionado, por impossibilidade de 
cumprimento das obrigações contratuais, e em consequência exonerar a concessionária do não 
pagamento das rendas referentes a este período, devendo o mesmo encerrar a 1 O de maio de 
2021;---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. DISPENSAR a audiência prévia da interessada, com fundamento no disposto na alínea c) do n. º 
1 do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo.-----------------------------------------

----Para constar, se publica este Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos 

do costume. --------- ----------------- ---------- ------------- -------- ------- ----- ----- ----------------------- ------------

Município de Montijo, 14 de maio de 2021 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

NUNO RIBEIRO CANTA 


