EDITAL
ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE AREIA FINA, NA FREGUESIA DE
DARQUE
----------JOSÉ MARIA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO
CONCELHO DE VIANA DO CASTELO: ----------------------------------------------------------------------Faz público, de harmonia com o deliberado por esta Câmara Municipal, em sua
reunião de cinco de Setembro do ano corrente, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea e)
do nº 1 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, que no dia 30 do mesmo mês de
Setembro, pelas 10 horas, se procederá, na Sala de Reuniões desta Câmara Municipal, à
arrematação, em hasta pública, de 5.500 m3 de areia fina existente no local da execução da
obra de “Zona de Actividades Económicas de Darque”, junto à bomba da gasolina da
Galp, na E.N. 13, em Darque. No local da referida obra existem várias elevações de areia fina,
que é necessário remover para se proceder à sua execução. A referida hasta pública fica
subordinada às seguintes claúsulas e condições: ---------------------------------------------------------A) Base de licitação: - € 5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros);
B) Lanços mínimos de: - € 100,00 (cem euros);
C) Pagamento integral no acto da arrematação;
D) Compete à entidade compradora desmatar e decapar o terreno, transportar a
expensas suas todo o material daí resultante a depósito a seu cargo, bem como toda a areia
escavada;
E) O terreno escavado deverá ser deixado limpo de resíduos ou lixo, numa
plataforma plana e na cota que os Técnicos do Município marcarem no local, com apoio
de topografia;
F) O prazo para execução dos trabalhos necessários e retirada do material
escavado deverá ter como limite o fim do mês de Outubro do ano corrente.
--------- Para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos do estilo. --------------------------------------------------------------------------------------------E eu,

, Chefe de Divisão Administrativa e Recursos Humanos,

o subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho de Viana do Castelo, treze de Setembro do ano de dois mil e onze. O PRESIDENTE DA CÂMARA,

(José Maria Costa)

