MUNICÍPIO DE CHAMUSCA - CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL
N.º 096/2022

Hasta Pública 1/2022
Bar da Zona Ribeirinha do Arripiado
PAULO JORGE MIRA LUCAS CEGONHO QUEIMADO, Dr., Presidente da Câmara
Municipal do Concelho de Chamusca:
FAZ PÚBLICO que aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, reuniu a
Comissão nomeada para o procedimento de Hasta Pública para a concessão do Bar
da Zona Ribeirinha do Arripiado, freguesia de Carregueira.
À primeira fase do concurso, que decorreu entre o dia 26 (vinte e seis) de abril de dois
mil e vinte e dois e o dia 6 (seis) de maio de dois mil e vinte e dois, apresentaram
candidatura ao referido procedimento:
José Filipe Tavares Vicente e Maria Margarida de Oliveira Anastácio Baptista;
Rita Conim Pinto.
Verificou-se a conformidade das candidaturas, elaborando-se a seguinte lista
definitiva por ordem alfabética, não havendo por esse motivo lugar a audiência dos
interessados.
Lista Definitiva:
José Filipe Tavares Vicente e Maria Margarida de Oliveira Anastácio Baptista;
Rita Conim Pinto.
Determinando-se a realização da segunda fase do procedimento, que assumirá a
forma de arrematação em Hasta Pública para o dia 3 (três) de junho de dois mil e
vinte e dois, às onze horas, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, sito
na Rua Direita de São Pedro na Chamusca.

Para constar e devidos efeitos publica-se o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares públicos de estilo, bem como no site do Município.
Para constar e devidos efeitos, se publicam o presente Edital e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume, bem como no site do município.
Paços do Concelho da Chamusca, 25 de maio de 2022
O Presidente da Câmara Municipal de Chamusca,
GRL_ASSINATURA_1

(Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, Dr.)
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