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EDITAL
(N.e 13

| 2O2Ll
ORTAS

COMUNITÁNINS DE VIANA DO ALENTEJO.

-- Bernardino António

Bengalinha Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, torna

público que, nos termos do Regulamento Municipal das Hortas Comunitárias do Concelho de Viana do
Alentejo, publicado no Diário da República de 5 de março de 2O2I (Aviso n.e 4203/2021) e conforme
deliberação tomada na reunião da Cämara Municipal realizada a 24 de março de 2027, estão abertas as
candidaturas para atríbuição das Hortas Comunitárias de Viana do Alentejo, sita na Rua do Poço do Concelho,
em Viana do Alentejo:

1)

Serão atribuídas 43 hortas, tendo cada uma a área aproximada de 71 metros quadrados e sendo

a

localização a que consta da planta anexa ao presente edital;

2l A receção das candidaturas

decorrerá entre 3 e 31de maio de 2021, devendo as mesmas ser enviadas

por correio registado com aviso de receção, para a seguinte morada:
Município de Viana do Alentejo
Rua Brito Camacho, n.s 13
7O9O

-

237 Viana do Alentejo

3) A formalização das candidaturas

deverá ser efetuada através do preenchimento de formulárío

próprio, disponível no site do município em:
respeitando o disposto no art¡go 7s do Regulamento Municipal das Hortas Comunitárias do Concelho
de Viana do Alentejo, devendo íntegrar:

a) Envio do Formulário de candidatura devidamente preenchido (modelo anexo ao presente edital);
b) Envio do Atestado de residência, com indicação da composição do agregado familiar, a obter na
Junta de Freguesia;
c) Envio de Documento comprovativo de beneficiação de prestações sociais (se aplicável);

d) Envío de Certidão comprovativa de que, nem o candidato, nem qualquer um dos elementos do
seu agregado familiar, é proprietário ou arrendatário de prédio rustico.

4) Para mais informações deverão os interessados:
- Consultar o Regulamento Municipal das Hortas

Comunitárias do Concelho de Viana do Alentejo,

disponível no site do município:

HortasComunitarias. pdf
- Contactar o servíço de

Ambiente, através do email ambiente@cm-vianadoalenteio.pt ou pelo telefone

266 930 010

RuaBr¡toCamacho,t3 7090-23TVianadoAlentejo

I

T:(+351)266930010

|

F:(+351)266 930019

|

camarã@cm-vianadoalentejo.pt

I

NIF:506151174

I
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--- Para conhecimento geral se publica o presente Edital, o qual será afixado nos lugares públicos habituais e
publicitado na página eletrónica do Município de Viana do Alentejo.

Paços do Município de Viana do Alentejo

,22 de abril de 2021

O Presidente da Câmara Municipal,

(
(Bernardi

Rua Br¡to Camacho,

L3

7Q90-237 Vidna do Alentejo

I

T: (+351) 266 930

António Bengalinha Pinto)

010 |

F: (+351)

266 930 019

|

camara@cm-vianadoalentejo.pt

I

NtF: 506

rfl r74 |
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