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MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODA0

CAMARA MUNICIPAL

EDITAL n.° 021/2021

Candidaturas a 2 Fogos Habitacionais na " Quinta da Torre
Velha" , em Vila Velha de Rada()

Dr. Luis Miguel Ferro Pereira, Presidente da Camara Municipal do

Concelho de Vila Velha de ROclao, torna public° que:

Estao abertas as inscricoes para a atribuicao de uma moradia T3, (n°.24) sita na

Rua de St°. Antonio, que sera vendida pelo preco de 80.000,00E, e uma moradia

T2, (n°.26) sita na Avenida da Serra, que sera vendida pelo preco de 66.000,00E,

em Vila Velha de ROdao, de acordo corn a alteracao das "Regras para Atribuicao

de 18 Fogos Habitacionais na Quinta da Torre Velha" que podem ser consultadas

em (www.cm-vvrodao.pt).

As candidaturas sera.° feitas em impresso prOprio para o efeito, que pode ser

obtido no Servico de Atendimento ao Pirblico, na Rua de Santana, em Vila Velha

de ROdao, ou na pagina da Camara Municipal da Internet (www.cm-vvrodao.pt)

em formulario online. Os impressos devem dar entrada na Camara Municipal, de

21/04/2021 a 21/05/2021, podendo ser entregues em mao prOpria, enviados pelo

correio registado ou enviados por e-mail para (geral@cm-vvrodao.pt). Qualquer

candidatura que de entrada nos servicos apOs aquela data l id o sera considerada,

independentemente do meio pelo qual seja enviada.

Rua de Santana, 6030-230 Vila Velha de Rodao • Tel: 272 540 300 • Fax: 272 540 301 • Correio Electronico: geral@cm-vvrodao.pt
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Os interessados poderao obter  qualquer  esclarecimento sobre a moradia ou

solicitar  a visita a mesma, junto dos Servicos Tecnicos da Camara Municipal

(Das 9:00 as 12:30 horas e das 14:00 horas as 16:00 horas).

Os candidatos serao selecionados de acordo corn os criterios aprovados pela

Assembleia Municipal, em sessao de 18/12/2020, disponiveis na pagina da

Camara Municipal (www.cm-vvrodao.pt), ou no Servico de Atendimento, na Rua

de Santana, em Vila Velha de ROdao, enquadrando-se o presente Edital no art.°

12°. das Regras para Atribuicao de 18 Fogos Habitacionais na "Quinta da Torre

Velha"

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual

teor que vao ser afixados nos lugares pitblicos do costume.

Pacos do Municipio de Vila Velha de ROdao, 19 de abril de 2021

0 Presidente da Camara Municipal
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