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EDITAL
N.° 7112022

VENDA EM HASTA PÚBLICA DO PRÉDIO URBANO SF10 NA RUA
NOh8. N° 8 EM CASTELO BRANCO

LEOPOLDO MARTINS R0DRIGuE5, PRESIDENTE DA CÂMnJA MUNICIPAL DE CASTELO BRANco:
Faz saber que, de harmonia com a deliberação tomada pela Câmara Municipal em reunião de

24 de junho de 2022, no próximo dia 16 de setembro de 2022, pelas 09h.00, na Sala das
Sessões do Edifício dos Paços do Município, em reunião pública do Órgão Executivo, se irá
proceder à venda em hasta pública do prédio urbano, sito na Rua Nova, n° 8, em Castelo
Branco, destinado a habitação, composto por um edifício de rés-do-chão e primeiro andar,
inscrito na matriz anterior ao ano de 1951, sem condições de habitabilidade, conforme planta de
localizaçãoefotografiaanexas.

O referido prédio urbano tem as seguintes características:

Localização Área Área de abc Artigo CRP Preço base de licitação
Total Implantação matricial feuros)do terreno

Rua Nova, n°8, em 62 32 64 301 11857 13.900,00
Castelo Branco

CONDIÇÕESDEVENDA:

1. O preço base de licitação do prédio urbano é o constante no quadro supra.

2. O montante mínimo de cada lance é de - € 500,00 (quinhentos euros).
3. No ato de arrematação os adquirentes liquidarão 15% do valor da venda.
4. Os restantes 85% serão pagos na data da celebração da escritura de compra e venda, a qual
será celebrada no prazo máximo de 90 dias.

Para constar se passou o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de
estilo, no sítio da internet do Município e publicado num jornal local.



* 31 ‘li 2

tÇAD

E eu - , Diretor do Depaamento de

Administração Geral o sug’crevi. —

Câmara Municipal de Castelo Branco, 19 de agosto de 2022

O Prece a Câmara,

Dr. Leopoldo Martins Rodrigues



Requerente:

ccat

Cniaa MuiiaipâL% CqsTELO°
BRMNCO

Freguesir
Mis de Castelo Branco

Planta de Localização: Cartografia
cY000flD_OSE’

algem acõaa ETIIS 1969 Pcrti TMO6
Ri4eç& Tiaisvase MecuETRS 1989

ExflD c Plaita i carlogala

*flJM_PAGINACAO>

e aáIaçkiflSeMços

ftesto:




