
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
Direção Municipal de Higiene Urbana 

 

 

Anúncio n.º 1/2022 

 

Processo n.º 01/HP/DMHU/2022 
 

Hasta Pública para alienação e encaminhamento para destino final de materiais obsoletos, existentes nos 
serviços do Município de Lisboa, por Lotes, até ao montante de 200.000,00 € (duzentos mil euros). 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, no dia 30 de junho de 2022, às 10 horas, terá lugar na Direção 
Municipal de Higiene Urbana, sita na Avenida D. Henrique, lote 1 - 1800-220 Lisboa, o ato público da hasta  que tem 
por objeto a alienação e encaminhamento para destino final de materiais obsoletos, existentes nos serviços do 
Município de Lisboa, por Lotes, até ao montante de 200.000,00 € (duzentos mil euros), nos termos do despacho de 
2022/05/09, do Senhor Vereador, Dr. Ângelo Fialho e Pereira 

As peças da Hasta Pública: são publicitadas no Boletim Municipal e nos sítios da internet https://www.cm-lisboa.pt/  
e https://cidadeoportunidades.cm-lisboa.pt/;  

Os interessados podem descarregar as peças do procedimento no sítio da internet  ou consultar o Processo n.º 
01/HP/DMHU/2022, todos os dias úteis, das 9 às 17 horas, na Direção Municipal de Higiene Urbana (DMHU), sita 
na Avenida D. Henrique, lote 1 - 1800-220 Lisboa, até às 17 horas do dia 27 de junho de 2022.  

As Propostas devem ser remetidas por correio em envelope opaco e fechado, sob registo e com aviso de receção 
ou entregues por mão própria, pelos proponentes ou seus representantes, contra recibo, devendo as mesmas, em 
qualquer dos casos, dar entrada na Direção Municipal de Higiene Urbana, sita na morada supra identificada, até às 
14 horas do dia 29 de junho de 2022.  

Qualquer interessado pode solicitar por escrito os esclarecimentos que entender por necessários, até às 17 horas, 
do dia 17 de junho de 2022, à Comissão da Hasta Pública na Direção Municipal de Higiene Urbana (DMHU), sita 
no na Avenida D. Henrique, lote 1 - 1800-220 Lisboa ou para o correio eletrónico: dmhu.procedimentos@cm-
lisboa.pt.  

Publique-se no «Diário da República», Boletim Municipal e em dois jornais de circulação nacional. 

Lisboa, em 2022/06/01  

 

O Diretor Municipal de Higiene Urbana 

(a) Fernando Pedro Moutinho 

 

 

 

 

 


