Gabinetes de Assessoria e Apoio Direto à Presidência
Gabinete de Apoio ao Presidente

EDITAL N.º 20 -PCM/2021
Hasta Pública - Venda de um Equídeo
----------- PAULO JOSÉ GOMES LANGROUVA, Presidente da Câmara Municipal de Figueira de
Castelo Rodrigo, faz público, conforme estipulado dos n.os 3 e 4 do art.º 38.º do Código de
Posturas do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, torna público que se realizará, no próximo
dia um de junho, pelas 10:00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo Dr.
Vilhena, nº 1, em Figueira de Castelo Rodrigo, ato público de venda, por meio de proposta em
carta fechada, de venda de um Equídeo, do processo nº 1/2021, propriedade deste Município. ----------- O processo relativo às condições de venda do Equídeo, encontra-se disponível para
consulta na Secretaria do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, sita no Largo Dr. Vilhena, nº
1, onde pode ser examinado durante as horas normais de expediente (9.00h às 12.30m, das
14.00h às 17.30m), desde o dia vinte e um de maio até ao dia vinte e sete de maio, pelas
17.30m, sendo esta a data e hora limite, para apresentação das propostas. --------------------------------------- O valor mínimo de base do lote, consta do processo supracitado, ou na tabela seguinte
sendo o lote, entregue à proposta mais elevada. --------------------------------------------------------------------Caraterísticas
Lote

N.º 1

Pelagem

Altura

Género

Baio Escuro

1,60m

Macho Inteiro

Idade
aproximada
3 anos

Valor base de
proposta

360.00 €

----------- O ato público de abertura das propostas, ocorrerá perante o Júri de Concursos, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, no dia um de junho, pelas 10.00 horas, devendo estar
presentes todos os interessados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quaisquer informações sobre a citada venda, poderão ser obtidas junto da Dr.ª Ângela
Lima ou pelo telefone 271 319000. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que
deverão ser publicitados no portal do Município e afixados nos lugares de estilo. ----------------------Figueira de Castelo Rodrigo, 20 de maio de 2021
O Presidente da Câmara,
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digital por PAULO JOSÉ
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