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ALBANO JOAQUIM MESTRE PEREIRA, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO
CACÉM, no uso da competência subdelegada pelo Presidente da Câmara, no despacho
exarado no documento interno com o registo nº 18491, de 26 de outubro de 2017, e
conferida pela alínea t) do nº 1 do artigo 35º, para efeitos do disposto no nº 1 do artigo 56º,
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, FAZ
PÚBLICO QUE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------De harmonia com a deliberação tomada em reunião ordinária realizada dia 15 de abril de
dois mil e vinte e um, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém aprovou alterar o número
três da deliberação camarária de 01 de abril de 2021, relativo ao local de realização da Hasta
Pública para atribuição do direito ao arrendamento de várias parcelas de terreno, em
prédios rústicos localizados no concelho de Santiago do Cacém, passando a mesma a ter
lugar no edifício sede da Junta de freguesia de Alvalade, no decurso da reunião da Câmara
Municipal, mantendo-se a data do próximo dia 22 de abril, pelas 10,00 horas, tendo em
conta a realização da iniciativa “Presidência nas Freguesias”, que terá lugar na freguesia de
Alvalade, de 21 a 23 de abril do corrente ano. ------------------------------------------------------------PARA CONSTAR E PARA OS DEVIDOS EFEITOS, SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR
QUE VÃO SER AFIXADOS NOS LOCAIS DE ESTILO. --------------------------------------------------------Santiago do Cacém, 15 de abril de 2021
O Vereador,
(no uso da competência subdelegada pelo despacho exarado no documento interno,
com o registo n.º 18491, de 26 de outubro de 2017)
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