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EDITAL Nº 69/2022 

ALIENAÇÃO DE CORTIÇA EM DOMÍNIO PRIVADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GÓIS – 2022 
 

 

ANTÓNIO RUI DE SOUSA GODINHO SAMPAIO, Presidente da Câmara Municipal de Góis, torna pú-

blico, que a partir da presente data e dentro de um prazo de 10 (dez) dias, a Câmara Municipal 

de Góis aceita propostas, com vista à extração e venda de cortiça dos sobreiros assinalados no 

mapa anexo, existentes nos seguintes locais: ------------------------------------------------------------------ 

- Quinta do Baião (em ambos os lados da estrada nacional nº 2 (EN2) – 87 exemplares; ---------- 

Deverá em todo o processo ser cumprido o Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, na sua 

atual redação, nomeadamente o disposto nos seus artigos 12º - Descortiçamento e 13º Extra-

ção de cortiça. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É obrigatória a inscrição com tinta indelével e de forma visível, do algarismo das unidades do 

ano da tiragem da cortiça. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Não é permitida a extração da cortiça em fustes e pernadas cujo perímetro, medido sobre a 

cortiça no limite superior do descortiçamento, seja inferior a 70 cm. ----------------------------------- 

As propostas deverão ser assinadas pelo proponente ou seu representante, devendo ser apre-

sentadas em sobescrito opaco e fechado, identificando no exterior a frase “Proposta - Aliena-

ção de Cortiça em Domínio Privado da Câmara Municipal de Góis – 2022” e o nome ou deno-

minação social do concorrente, podendo ser entregues diretamente no Balcão Único da Câma-

ra Municipal de Góis, sito Praça da República 3330-310 Góis, ou enviadas pelo correio para a 

mesma morada, desde que a receção ocorra até termo do prazo supra mencionado. -------------- 

Para constar se lavrou este e outros de igual teor, os quais vão ser afixados nos locais públicos 

do costume. 

Paços do Concelho de Góis, 05 de julho de 2022 

O Presidente da Câmara 

 

 

 

(António Rui de Sousa Godinho Sampaio) 
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