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MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL N.º 028/2017
Remoção de manchas arbóreas do género Eucalyptus
Dr. Luís Miguel Ferro Pereira, Presidente da Câmara Municipal de
Vila Velha de Ródão torna público que:

A Câmara Municipal deliberou, na reunião realizada em 02/06/2017,
proceder à venda, com corte e respetiva remoção, de todos os exemplares
de Eucalipto, existentes no prédio rústico denominado “Herdade da Urgueira”,
com o nº 17 da secção BM-BM6, da freguesia de Perais, com a área de 5,048 ha,
cuja cartografia de implantação no terreno se anexa ao presente edital.

Assim, convidam-se os interessados a apresentar propostas para o efeito,
devendo as mesmas serem entregues em carta, fechada e lacrada, ou por outro
meio tornada inviolável, com indicação de “Proposta para a remoção de
mancha arbórea do género Eucalyptus”, entregues na Secção de Atendimento
Geral da Câmara Municipal ou enviadas pelo correio, até às 17:00 horas do dia
14 de junho de 2017.

Para qualquer esclarecimento, os interessados poderão contatar a Divisão
de Obras, Urbanismo e Ambiente (Eng.º. Jorge Filipe) das 9:00 às 12:30 horas e
das 14:00 às 17:30 horas.
O referido serviço será entregue a quem maior valor oferecer, reservandose a Câmara Municipal o direito de não o entregar se o valor proposto for
considerado abaixo do seu valor real.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
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MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO
CÂMARA MUNICIPAL

Paços do Município de Vila Velha de Ródão, 05 de junho de 2017

O Presidente da Câmara Municipal

Dr. Luís Miguel Ferro Pereira
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