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EDITAL n.º 12/2022 

 

 

JOSÉ FERNANDO DA SILVA PIO, Presidente da Câmara Municipal de Gavião, 

no uso das competências conferidas pelas alíneas a), b) e t), do número 1, do artigo 35.º 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, torna público a 

aprovação pela Câmara Municipal de Gavião, na reunião do dia 18 de maio de 2022, da 

ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE CORTIÇA A EXTRAIR DA ÁRVORE, em 

Gavião, na Zona de Vale Salgueiro e Tapada da Senhora, prevendo-se a extração de 50 

(cinquenta) arrobas de cortiça virgem e 400 (quatrocentas) arrobas de cortiça amadia, 

nos termos estritamente estipulados no Programa de Procedimento. 

 

O procedimento e toda a informação está disponível para consulta no Gabinete 

Técnico Florestal, no Serviço de Contraordenações, Execuções Fiscais, Contencioso e 

Apoio Jurídico da Câmara Municipal de Gavião e no site da Câmara Municipal de Gavião 

(www.cm-gaviao.pt » Informações úteis » Informações periódicas » Publicação de 

Concursos Públicos » Hastas Públicas »). ----- 

 

As propostas deverão ser apresentadas até 08 de junho de 2022, às 17h00, 

pessoalmente na secretaria da Câmara Municipal de Gavião ou remetidas pelo correio, 

sob registo e com aviso de receção, para Câmara Municipal de Gavião, Largo do 

Município, 6040-102 Gavião, em suporte papel, por escrito, mediante requerimento 

dirigido ao Presidente do Júri, em invólucro fechado, devendo conter no respetivo rosto a 

identificação do proponente (nome e morada) e a seguinte referência,: ----- 

“Hasta Pública n.º 03/2022 – 2022/300.10.005/180 – Cortiça” 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que irá ser afixado 

nos lugares de estilo e no sítio oficial da Câmara Municipal de Gavião. ----- 

 

Gavião, 18 de maio de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(José Fernando da Silva Pio) 
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa1 

1 Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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