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EDITAL

Manuel Francisco Godinho Carrilho, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mourão:

FAZ PÚBLICO, que de harmonia com a deliberação desta Câmara Municipal, tomada na sua reunião
ordinária de 5 de dezembro de 2018, será arrematado em hasta pública o direito de exploração da
Pedreira de Xistos, sita no Perímetro Florestal de Mourão e propriedade do Município de Mourão.

A arrematação da concessão da exploração da Pedreira de Xistos terá lugar perante a Câmara
Municipal, na sua reunião ordinária, a realizar no próximo dia 19 de dezembro 2018, pelas 09,30
horas, no Salão Nobre do Edifício Paços do Município, sendo colocado a licitação o valor mensal da
renda a pagar pela cessão de exploração nos seguintes termos:

a) A base de licitação para a renda anual é de 6 000,00€ (seis mil euros), com lanços de 100,00
€ (cem euros);

A Taxa de Matagem devida pela extração não está incluída neste valor.

Não havendo pretendentes no acto da arrematação, a Câmara concederá a sua ocupação, a
requerimento de qualquer interessado com dispensa de arrematação e pela taxa mínima fixada, ou
seja base de licitação.

Em tudo o omisso no presente edital observar-se-á o disposto no “Programa do Concurso” e nas
demais disposições legais aplicáveis.

O “Programa do Concurso” pode ser consultado no Balcão Único durante o horário de expediente
dos serviços Administrativos da Câmara Municipal de Mourão na morada em rodapé.
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Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume, no sítio da Internet do Município, em “www.cm-mourao.pt”.

Paços do Município de Mourão, 05 de dezembro de 2018

O Vice-presidente da Câmara Municipal de Mourão

Manuel Francisco Godinho Carrilho

(RA)
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