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EDITAL n.º 29/2022 

 

 

JOSÉ FERNANDO DA SILVA PIO, Presidente da Câmara Municipal de Gavião, 

no uso das competências conferidas pelas alíneas a), b) e t), do número 1, do artigo 

35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, torna 

público a aprovação pela Câmara Municipal de Gavião, na reunião do dia 06 de 

outubro de 2022, da ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE PRÉDIO URBANO, SITO 

NA RUA DA EECOLA VELHA, EM BELVER, nos termos estritamente estipulados no 

Programa de Procedimento, disponível para consulta no Serviço Jurídico da Câmara 

Municipal de Gavião e no sítio oficial da Câmara Municipal de Gavião (www.cm-gaviao.pt 

» Município » Concurso de concessões » Hastas Públicas n.º 5/2022 – Alienação de prédio urbano, 

sito na Rua da Escola Velha, em Belver ). ----- 

Caraterísticas do prédio:  Área total do terreno – 39,0000 m2; Área de implantação do 

edifício – 39,0000 m2; Área bruta de construção - 39,0000 m2; Área bruta dependente - 0,0000m2; 

Tipo de prédio: Prédio em propriedade total sem andares nem divisões suscetíveis de utilização 

independente; Afetação: habitação, n.º pisos: 1, tipologia/ divisões: 3; Estado: Degradado/ ruínas; 

Descrito na Conservatória do Registo Predial de Gavião, sob o registo n.º 64 e registado sob o 

artigo matricial 323, da Freguesia de Belver. ----- 

 

O preço base de licitação é de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), sendo 

que os laços serão no valor mínimo de 50,00€ (cinquenta euros). ----- 

A presente Hasta Pública realizar-se-á no dia 25 de outubro de 2022, 

pelas 10h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Gavião. ----- 

 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que irá ser 

afixado nos lugares de estilo e no sítio oficial da Câmara Municipal de Gavião. ----- 

 

Gavião, 10 de outubro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(José Fernando da Silva Pio) 
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa1 

1 Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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