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ADITAMENTO AO EDITAL 

 

Alienação de bens detidos como sucata pertencentes ao Património Municipal 

 

Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa, Dr., Presidente da Câmara Municipal de Arganil, torna público que, 

no uso da competência que lhe foi delegada pela Câmara Municipal em sua reunião de 26 de Outubro de 2017, 

nos termos do disposto da alínea cc) do n.º1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado 

com o Decreto-Lei nº 307/94 de 21 de Dezembro na sua atual redação, de que por procedimento de alienação 

em hasta pública publicitado em 2 de março de 2020, foram caracterizados os lotes de bens abaixo 

identificados, pertencentes ao Município de Arganil. 

1) Lote nº 1: lote de sucata constituído por Cilindro da marca “Hatra-Kewwa – Lejaut 8”; 
 

2) Lote nº 2: lote de sucata constituído por Pá Carregadora da marca Volvo BM 4400, nº série 3751; 
 

3) Lote nº 3: lote de sucata constituído por Giratória de Rastos Hydraulic Excavator Liebherr R 912, nº 
série 4833822; 
 

4) Lote nº 4: lote de sucata constituído por Viatura Pesada de Mercadorias, Toyota Dyna 250, matrícula 
(04-22-DN); 
 

5) Lote nº 5: lote de sucata constituído por Viatura Ligeira de Passageiros, Renault Clio 1.2 RL, chassi 
nº VF1B5720506073247, matrícula (EX-42-14); 
 

6) Lote nº 6: lote de sucata constituído Viatura Ligeira de Passageiros, Renault 19, 1.7 TXI, chassi nº 
VF7S3VJF57134437, matrícula (XG-56-30); 
 

7) Lote nº 7: lote constituído por Viatura Pesada de Carga, Mercedes Benz, modelo 608/32, matrícula 
(BX-65-27); 
 

8) Lote nº 8: lote de sucata constituído por Viatura Ligeira de Passageiros, Mercedes Benz 190D 2.5, 
chassi nº WDB20112611G030361 e matrícula (19-80-LS); 
 

9) Lote nº 9: lote de sucata constituído por Viatura Ligeira de Mercadorias, Citroen Saxo 1.5D, chassi nº 
VF7S3VJF57138353, matrícula (35-39-PC).; 
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10) Lote nº 10: lote de sucata constituído por monos de Contentores Galvanizados de Resíduos Sólidos 

Urbanos, capacidade de 800 litros; 
 

11) Lote nº 11: lote de sucata constituído por materiais ferrosos e não ferrosos (ferro, alumínio, latão e 
plásticos) 

 

Com a entrada em vigor do estado de Emergência, devido a pandemia do COVID-19, publicada pela Lei nº 1-

A/2020 de 19 de Março, na sua redação original, e Lei nº 4-A/2020, de 6 de Abril, os prazos administrativos 

cujo termo original ocorreram durante a sua vigência ficaram suspensos. 

Com a publicação da Lei nº 16/2020, de 29 de Maio, os prazos consideram-se vencidos no vigésimo dia útil 

posterior à entrada em vigor da presente lei, o que determina que os prazos do procedimento suspenso são 

para a entrega de proposta o dia 3 de julho de 2020 e o ato da Hasta Pública o dia 13 de julho de 2020, pelas 

14h, mantendo-se as restantes condições. 

 

Nota: Encontra-se disponível para consulta no sítio na  internet  da Câmara Municipal ( www.cm-arganil.pt) , o 

presente edital bem como as fotografias do(s) mesmo(s). 

 

Paços do Município de Arganil, 23 de junho de 2020. 
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