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EDITAL 
 

 

Hasta pública para venda de lenha e sobrantes (incluindo a remoção) 

de três eucaliptos localizados no Monte Padrão, freguesia de Monte 

Córdova, concelho de Santo Tirso 

 

DR. JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTO TIRSO 

Torna público, para efeitos do disposto do Programa de Procedimento 

aprovado no dia 6 de fevereiro do corrente ano, que vai proceder-se à 

realização de hasta pública para venda de lenha e sobrantes (incluindo a 

remoção) de 3 eucaliptos localizados no espaço adjacente ao Centro 

Interpretativo do Monte Padrão, freguesia de Monte Córdova, concelho de 

Santo Tirso: 

1 - A hasta pública terá lugar no dia 7 de março de 2019, pelas 10h00, no 

Museu Internacional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso; 

2 - A referida hasta pública terá lugar perante uma comissão nomeada em 4 

de fevereiro do corrente ano, com a seguinte composição: 

- Augusto Moisés Barbosa Brandão – Presidente da Comissão e Chefe dos 

Serviços Urbanos; 

- Álvaro Brito Moreira, Chefe da Divisão de Património e Museus; 

- Maria do Céu Barroso Duarte da Silva – Técnica Superior. 

SUPLENTES: 

- Pedro Miguel Sá e Silva, Encarregado Operacional; 

- Tiago Alexandre Monteiro Machado Lima, Técnico Superior; 

- Sónia Maria Gonçalves Couto, Técnica Superior. 

3 - Só serão admitidos à hasta pública os interessados que até às 17h00 do 

dia 6 de março de 2019 apresentem diretamente nos serviços da Divisão de 

Património e Museus ( Museu Internacional de Escultura Contemporânea de 

Santo Tirso / Museu Municipal Abade Pedrosa), sitos na Avenida Unisco 

Godiniz, 100, 4789-366 Santo Tirso, contra recibo, ou por correio sob 

registo, para a mesma morada, desde que a receção ocorra dentro do prazo 

fixado, proposta em sobrescrito fechado, identificando no exterior do mesmo 
     /      

     /     /      

 

2019,DPM,I,I,1459     2019/02/06



 

 M.023GR 

o proponente, que por sua vez é encerrado num segundo sobrescrito 

dirigido ao presidente da comissão da hasta pública para venda de lenha e 

sobrantes (incluindo a remoção) de 3 eucaliptos localizados no espaço 

adjacente ao Centro Interpretativo do Monte Padrão, freguesia de Monte 

Córdova, concelho de Santo Tirso, endereçado à Divisão de Património e 

Museus. A proposta deverá conter o nome, morada, n.º de identificação 

fiscal, n.º de bilhete de identidade ou cartão de cidadão e o valor proposto 

para a compra da lenha e sobrantes, que deverá ser superior à base de 

licitação; 

4 - O valor base de licitação é o seguinte: 750,00€ (setecentos e cinquenta 

euros); 

5 - Havendo lugar à licitação, os lanços mínimos serão no valor mínimo de 

50,00€ (cinquenta euros); 

6 - Os custos da adjudicação da hasta pública são os seguintes: o valor que 

resultar da proposta acima do valor base estabelecido pelo Presidente da 

Câmara Municipal; 

7 - O interessado a quem será adjudicada a venda do material lenhoso dos 

exemplares arbóreos referidos deverá pagar o montante referido no ponto 6 

até 3 (três) dias antes da recolha do material lenhoso; 

8 - Em tudo o que estiver omisso no presente edital aplica-se o disposto no 

citado Programa de Procedimento que os interessados poderão consultar no 

Museu Internacional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso / Museu 

Municipal Abade Pedrosa, em todos os dias úteis e durante as horas de 

expediente. 

E para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado e 

publicado nos termos legais. 

 

Santo Tirso, 6 de fevereiro de 2019 

 

O Presidente, 

 

Dr. Joaquim Couto 

Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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