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EDITAL
PROCEDIMENTO PARA CEDÊNCIA GRATUITA DE EQUÍDEO RECOLHIDO DA
VIA PÚBLICA E NÃO RECLAMADO PELO RESPETIVO PROPRIETÁRIO
José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, torna
público que, em conformidade com a deliberação tomada na reunião ordinária de Câmara
Municipal realizada em 11 de outubro de 2017, irá ser cedido de forma gratuita um animal da
espécie equina, cujo procedimento obedecerá às seguintes regras:
1) Identificação do equino:
a) Uma égua com cerca de 22 anos de idade, de pelagem ruça;
2) Interessados:
Podem manifestar o interesse na aquisição do animal, pessoas singulares ou coletivas com ou
sem fins lucrativos,

e que provem possuir condições adequadas de alojamento e maneio de

animais, nomeadamente, detenham registo como detentoras de exploração no Sistema Nacional
de Informação e Registo Animal (SNIRA), nos termos do Decreto-Lei n.º 14212006, de 27 de
julho.
3) Apresentação de propostas:
Quaisquer interessados poderão manifestar o seu interesse em receber o animal, mediante
apresentação, por escrito, dessa mesma intenção, endereçado ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal, com indicação no seu exterior de "Procedimento para cedência gratuita de um
equídeo", proposta essas que deverão ser entregues presencialmente na Subunidade Orgânica
Taxas e Licenças do Município de Reguengos de Monsaraz, até às 16h30, do dia 19 de outubro
de 2017, ou remetidas por correio registado com aviso de receção, para a seguinte morada:
Praça da Liberdade, Apartado 6, 7201-970 Reguengos de Monsaraz, até àquela data, com a
mesma indicação.
4) Cedência:
Se houver mais do que um interessado no animal, realizar-se-á sorteio, que decorrerá perante a
Câmara Municipal, no dia 25 de outubro de 2017, pelas 10h00, no Salão Nobre dos Paços do
Município de Reguengos de Monsaraz; caso contrário o animal será cedido gratuitamente pela
Câmara Municipal ao interessado que manifestou o seu interesse e cuja proposta foi aceite pelo
júri do procedimento, mediante a apresentação de Informação pelo J--=-ú~ri;.:..·----t---,.
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5) Júri:
O Júri do procedimento tem como funções abrir as propostas dos interessados e aceitar ou
rejeitar as propostas, de acordo com o disposto no ponto 2) do presente Edital e é composto
pelos seguintes membros:
1) Nelson Fernando Nunes Galvão
2) Maria Beatriz Lopes da Silva
3) Carlos Manuel Santos Janes da Costa
5) Reclamações:
Quaisquer reclamações deverão ser apresentadas na reunião da Câmara Municipal a realizar no
dia 25 de outubro de 2017, pelas 10h00, no Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos
de Monsaraz, as quais serão resolvidas imediatamente pelo Executivo Municipal.
Para constar e produzir efeitos legais se publica o presente Edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos de costume da área do Município e na sua página
eletrónica em www.cm-reguengos-monsaraz.pt.

Reguengos de Monsaraz, 11 de outubro de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,
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