EDITAL Nº. 44
ALIENAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS
LOCAIS: MOINHO DE ALMOXARIFE E CARVALHAL DE AZÓIA – FREGUESIA DE
SAMUEL
Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Soure, Torna Público,
que de acordo com a deliberação tomada pelo Executivo Camarário em sua reunião ordinária do dia
30 de Março de 2015, serão vendidos em hasta pública, no dia 22 de Maio de 2015, pelas 10.00
horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os prédios abaixo identificados:
N
º

LOCALIZAÇÃO

1

Moinho De Almoxarife – Edifico onde
funcionou a Escola do 1º CEB e respetivo espaço
circundante

2

Carvalhal de Azóia - Edifico onde funcionou a
Escola do 1º CEB e respetivo espaço circundante

ÁREA
TOTAL

MATRIZ
PREDIAL

VALOR BASE
LICITAÇÃO

1068m2

U-1021

18.600,00 euros

1178m2

U-986

26.080,00 euros

As propostas deverão ser apresentadas de acordo com as normas disciplinadoras do procedimento,
até às 17.00 horas do dia 20 de Maio de 2015, na Secção de Expediente Geral e Arquivo (SEGA) ou
enviadas por correio, sob registo, até à mesma data limite.
Os concorrentes deverão encerrar as suas propostas em envelope fechado, identificando-se no
exterior do mesmo: “Proposta para compra do prédio da ex. Escola do 1º CEB de Moinho de
Almoxarife / Carvalhal de Azóia” e encerrado este, num segundo, dirigido ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Soure.
O processo com as condições de arrematação, forma de apresentação de propostas e outros,
encontra-se patente nos Serviços Jurídicos deste Município onde pode ser consultado ou solicitada
cópia, em qualquer dia útil, dentro do horário normal de expediente (segunda-feira a sexta-feira das
09.00 horas às 17.00 horas) e ainda no website do Município www.cm-soure.pt.
E para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo da
Câmara Municipal, nas Juntas de Freguesia e publicitado na página eletrónica do Município e em
jornais locais.
Soure, 08 de Abril de 2015
O Presidente da Câmara,

( Mário Jorge Nunes )

