
  

 

MUNICÍPIO DA BOA VISTA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

C.P. 22 – Largo Santa Isabel – Sal-Rei – Boa Vista – Tel. (238) 2511116. Fax. 2511141 
E-mail: cbvgpresid@cvtelecom.cv 

AQUISIÇÃO DE BARRACAS 

FESTA MUNICIPIO 2015 

 

Condições: 

Dias: 2 , 3 e 4 de Julho  

Preço:  15.000$00 + 2.000$00 (Caução) 

Nº Barracas: (15)  

 

Critérios: 

1- Os interessados deverão dirigir-se á tesouraria da CMBV, 

acompanhados do Bilhete de identidade para efeitos de 

inscrição.  

 

2- As inscrições estarão abertas a partir do dia 22 de Junho até o 

dia 25 de Junho das 9 às 15h.  

A inscrição é limitada até 25 vagas, sujeitos a um sorteio. 

 

3- O sorteio far-se-á no dia 26 de Junho, pelas 10h00 no Salão 

Nobre da CMBV. 

 

4- A extracção consiste num sorteiro aleatório aos inscritos que 

deverão estar presentes no dia e data indicados. 
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5- - A cada inscrito será chamado para escolher um número. Os 

mesmos estarão dentro de um recipiente fechado onde serão 

misturados aleatoriamente; 

6 - O nº sorteado corresponde ao nº da barraca que irá ser 

atribuída; 

 

7 - Os outros concorrentes que não conseguiram nenhum 

número, poderão ter direito automático a uma barraca, de 

acordo com a ordem da inscrição, caso e na eventualidade 

houver alguma desistência. 

 

8 - Os que obtiverem um número, deverão imediatamente, 

no mesmo dia da extracção, dirigir-se aos serviços da 

tesouraria da CMBV para fazer o pagamento do valor 

correspondente á venda e caução da barraca, sob pena de 

perder o direito á barraca atribuída. 

 

9 - A caução só será devolvida a 100%, caso, no acto de 

entrega das barracas á CMBV estas estiverem nas mesmas 

condições a que foram recebidas. (Toda a estrutura da 

barraca, bem como os materiais de electricidade). 

 

 
Gabinete de Cultura da CMBV aos 18 dias do mês de Junho de 2015 
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