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EDITAL  

ADIAMENTO DA ALIENAÇÃO POR HASTA PÚBLICA DO LOTE 8 DO  

LOTEAMENTO "1. ªFASE DE EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL", EM  

REGUENGOS DE MONSARAZ  

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

torna público que, em conformidade com o seu Despacho datado de 26 de janeiro de 2021, foi 

determinado o adiamento da hasta pública para alienação do lote n. º 8 do Loteamento "1. ªfase 

de Expansão da Zona Industrial", em Reguengos de Monsaraz, prevista para o dia 27 de janeiro 

de 2021, pelas 10:00 horas, no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Concelho, no decurso da 

reunião da Câmara Municipal, conforme Edital afixado em 14 de janeiro de 2021, para o dia 10 

de fevereiro de 2021, pelas 10:00 horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, no 

decurso da reunião da Câmara Municipal. O adiamento é fundamentado na necessidade de 

garantir os basilares principios da concorrência e da prossecução do interesse público, em face 

do agravamento da situação epidemiológica e a consequente declaração do estado de emergência 

pelo Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro, entretanto renovado 

pelo Decreto n.0 3-A/2021, de 14 de janeiro, o qual condicionou direitos à Liberdade e de 

deslocação e, bem assim, no fato da reunião da Câmara Municipal agendada para o dia 27 ·de 

janeiro de 2021, ser realizada por videoconferência, em virtude do disposto no artigo 3.º, n.º 1 

da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual. 

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 Municipio e divulgado na página 

de internet da autarquia (www.cm-reguengos-monsaraz.pt ). 

Reguengos de Monsaraz, 26 de janeiro de 2021. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

José Gabriel Paixão Calixto 
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