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EDITAL N. 0 13/TLS/2018
ALIENAÇÃO GRATUITA DE EQUÍDEOS

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, torna
público que, em conformidade com a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara
Municipal realizada em 12 de dezembro de 2018, irão ser alienados gratuitamente uma égua de
raça cruzada

e dois cavalos de raça cruzada, cujo procedimento obedecerá às seguintes

condições:
1) Identificação dos equídeos a alienar
Lote 1 - Uma égua de raça cruzada, com 6 anos de idade, de pelagem baía;
Lote 2 - Um cavalo de raça cruzada, com 18 anos de idade, de pelagem ruça e de pequeno
porte (pónei);
Lote 3 - Um cavalo de raça cruzada, com cerca de 9 anos de idade, de pelagem castanha.

Os lotes serão alienados autonomamente.

2) Concorrentes
Poderão participar no procedimento de alienação pessoas singulares ou coletivas, com ou
sem fins lucrativos, que se encontrem registadas 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. Os animais apenas poderão ser entregues a quem possua título
de registo de exploração pecuária para a espécie animal em causa (com respetiva marca
de exploração atribuída) e cuja capacidade (CN) definida para o título não fique
ultrapassada com a eventual aquisição.

Os concorrentes terão de fazer prova no dia do ato público da alienação,

e antes deste se

iniciar, do registo no SNIRA, sob pena não poderem participar na mesma.

3) Candidatura ao procedimento de alienação
O interesse na alienação gratuita dos equídeos será manifestado mediante requerimento,
a disponibilizar pelas Subunidades Orgânicas Taxas

e Licenças e Balcão Único Municipal,

podendo, ainda, ser obtido na página eletrónica da autarquia em www.cm-reguengosmonsaraz. pt.
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Os requerimentos, devidamente preenchidos, deverão ser entregues presencialmente na
Subunidade Orgânica Taxas e Licenças do Município de Reguengos de Monsaraz, até às

16.00 horas do dia 20 de dezembro de 2018, ou remetidos, por correio registado com aviso
de receção, para a seguinte morada: Praça da Liberdade, Apartado 6, 7201-970 Reguengos
de Monsaraz, devendo ser rececionados até àquela data, sob pena de não serem aceites.

4) Local, data e hora do ato público de alienação
O ato público de alienação terá lugar no dia 21 de dezembro de 2018, pelas 10.00h, no
Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, e decorrerá perante a
Comissão designada para o procedimento.

5) Funcionamento do Ato Público
i)

Se houver um só interessado em cada animal, a alienação será efetuada
diretamente a esse interessado.

ii)

Havendo dois ou mais interessados na cedência de um animal, a escolha do
interessado a quem será alienado o equídeo será efetuada por sorteio.

6) Obrigações do adjudicatário
O adjudicatário fica obrigado:
a) A manter em vida o animal adjudicado;
b) Garantir boas condições de alojamento

e alimentação do animal.

c) Cumprimento das regras de identificação de equídeos previstas no Decreto - Lei n. º

123/2013, de 28 de agosto.
7) Visita prévia aos animais
Os interessados poderão solicitar à Subunidade Orgânica Taxas e Licenças o agendamento,
junto do Veterinário Municipal, de visita aos animais objeto do presente procedimento.

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

Reguen os de Monsaraz, 12 de dezembro de 2018.

José Gabriel Paixão
Presidente da Câmara Municipal
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