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MUNICÍPIO
Câmara Municipal

EDITAL N.º 97/2016
Registo n.º 12665/2016

Filipa Marta Torres Faria, Vereadora da Câmara Municipal de Sines no uso de Competências
Delegadas, torna público:
Admitem-se propostas para a alienação de pinhas mansas, propriedade do município, sitas em
Rua Joaquim Guerrinha (Avenida General Humberto Delgado, junto ao Cemitério), Ribeira dos
Moinhos, Alameda da Paz, Estrada da Floresta, Rua Nau São Jorge, Palmeirinha e terreno
municipal a sul do pavilhão multiusos.
As propostas terão de ser entregues em sobrescrito devidamente fechado para que seja
garantida a inviolabilidade das propostas, contendo, no exterior a identificação do concorrente e
a seguinte indicação: “PROPOSTA PARA A ALIENAÇÃO DE PINHAS MANSAS
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO”.
As propostas poderão ser entregues em mão no Edifício Técnico, Estrada de Nª Srª dos Remédios
nº 54, 7520-117 Sines ou enviadas por correio para: Câmara Municipal de Sines, Largo Ramos
da Costa, nº 21 A; 7520-159 Sines, até às 16,00 horas do dia 16 de Novembro de 2016. A
abertura das propostas far-se-á no dia 17 de Novembro de 2016 pelas 10,00 horas, sendo a
adjudicação efetuada ao valor de proposta mais elevada.
Após a adjudicação, haverá lugar ao pagamento do valor total até ao dia 25 de Novembro de
2016, inclusive. Se o pagamento não ocorrer dentro do prazo estipulado, não poderá haver lugar
a apanha das pinhas.
A apanha de pinhas está em conformidade com o Decreto-Lei Nº 77/2015 de 02 de maio de
2015 e com o Despacho 4555/2016 devendo as mesmas ser apanhadas no período fixado entre
1 de Dezembro e 15 de Abril 2017, inclusive.
Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de igual teor que irão ser afixados
nos locais de estilo.

A Vereadora
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 29 de agosto de 2016)
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