MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

MANDATO 2017 - 2021

EDITAL N.º 202/2018
Alienação em Hasta Pública de um Bem Móvel
O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Gonçalves Garcês, , e em
cumprimento do disposto no art.º 56.º conjugado com o exposto na alínea t) do n.º1 do art.º 35.º
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, torna público que, por
Despacho de 29 de novembro de 2018, decidiu proceder à venda em hasta pública do seguinte
bem:
 Veículo pesado de passageiros de 41 lugares, de marca MAN, modelo 14.280 HOCL/R E4,
com cilindrada 6871 cm3, a gasóleo, do ano 2008 e com a matrícula 99-FV-56.
A hasta pública decorrerá no Salão Nobre dos Paços do Concelho, Largo do Município n.º2, 9240225 São Vicente - Madeira, às 14:00 horas do dia 13 de dezembro de 2018. O processo pode ser
consultado, pelos interessados, até ao último dia da data fixada para o envio das propostas, entre a
entre a 09h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 17h30, na Divisão de Administrativa e de Gestão
de Recursos Humanos, podendo ainda ser consultado na página de internet do Município em
www.cm-saovicente.pt. O bem pode ser examinado pelos interessados no período de 03 de
dezembro a 07 de dezembro de 2018, de segunda a sexta-feira no horário das 08h30 às 12h00 e
14h00 às 17h30, na oficina Tomiauto, Parque Industrial da Cancela, Pavilhão M.I. – 51, 9125 042,
Caniço.
O prazo para apresentação das propostas termina às 17h30 do dia 07 de dezembro de 2018.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 29 de novembro de 2018
O Presidente da Câmara Municipal
José António Gonçalves Garcês
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