
Freguesia de São Caetano
Edital
2022/3

Ana Isabel Rodrigues da Costa, Presidente da Junta de Freguesia de São Caetano, faz público, nos termos da
alínea (n.º alínea), do n.º (n.º ponto), do art.º (n.º artigo), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que por
deliberação de reunião ordinária de 28 de abril de 2022, foi determinado realizar procedimento de Hasta
pública para alienação de património móvel da Freguesia, nas seguintes condições:
    1 – O presente procedimento tem por objeto a alienação de património móvel da Freguesia.
    2 – Os bens em causa são os seguintes:
        Baloiço com Escorrega "Jungle Peak - Toscca"; Ref: 2011; Ano: 2021; Estado de Conservação: Muito
Bom; Preço: 250,00€
        Balançé "Balancé - Toscca"; Ref: 2027; Ano: 2021; Estado de Conservação: Muito Bom; Preço 75,00€
3 – As propostas serão entregues até ao dia 24 de maio de 2022, durante o período normal de
funcionamento dos serviços na Junta de Freguesia de São Caetano ou enviadas por correio, sob registo,
sendo aceites desde que recebidas até à data limite acima referida na morada seguinte: Freguesia de São
Caetano, Estrada Regional, 23, 9950-422 São Caetano MAD.
4 – O preço base dos bens em questão são os seguintes:  Baloiço com Escorrega 250,00€, Balançé 75,00.
5 – A praça da hasta pública realizar-se-á no dia 26 de maio de 2022, pelas 20:30 horas, perante a comissão
para esse fim designada, na Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de São Caetano.
6 – Desde a data de publicitação do presente edital até ao dia de realização da praça, todos os elementos do
processo que se revelem necessários ao correto esclarecimento dos interessados, estarão patentes para
consulta na Junta de Freguesia de São Caetano, na morada indicada no número 3, supra, em suporte de
papel, onde podem ser consultadas, durante as horas de expediente.
8- Os bens assinalados, podem ser verificados nas sede da Junta de Freguesia de São Caetano.

Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo, da Freguesia
e no website da Freguesia em www.jf-saocaetano.pt

Madalena do Pico, 28 de abril de 2022
A Presidente

_____________________________________________
(Ana Isabel Rodrigues da Costa)
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