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EDITAL 
HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE DOIS 
LOTES DE TERRENO, DESTINADOS A 
GARAGEM E SETOR TERCIÁRIO 
 
Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora, torna público, em 
conformidade com a deliberação da Câmara Municipal de 16 de dezembro de 2020, que pelas 10 horas 
e 30 minutos do dia 11 de maio de 2021, na Sala dos Leões do Edifício dos Paços do Concelho, vai 
proceder-se à hasta pública para alienação de dois lotes de terreno, nos termos e condições abaixo 
mencionados: 
 

1. Identificação dos imóveis 
 
Ref. Denominação Localização Artigo 

Urbano 
Descrito na 

Conservatória 
Valor Base 

A Lote de terreno com destino 
de uso a garagem  

Rua José Malhoa, 31, Horta 
das Figueiras 

4287/UFFM
HF 

1857/HF 2 130,00 € 

B Lote de terreno com destino 
de uso terciário 

Rua Cabeço do Arraial, 20, 
Cabeço do Arraial 

5548/UFMH
F 

169/HF 34 170,00 € 

 
2. Local e data limite para apresentação das propostas 
As propostas deverão ser entregues até às 17:30 horas do 20.º dia útil após a publicitação do edital, sob 
pena de não serem admitidas, na Divisão de Administração Geral e Financeira – Gabinete de Finanças e 
Património, na Praça do Sertório, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de receção. 
 
3 Forma de apresentação e elementos que devem acompanhar a proposta 
As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados em envelope fechado, 
identificando-se no exterior o nome ou denominação do proponente e o imóvel a que respeita. Este 
envelope deve ser encerrado num outro envelope, endereçado ao Presidente da Câmara Municipal de 
Évora, em cujo rosto deverá constar a indicação “HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE DOIS 
LOTES DE TERRENO, DESTINADOS A GARAGEM E SETOR TERCIÁRIO”. 
 
4.Condições de cedência dos prédios urbanos 
 
Os prédios a alienar são cedidos em regime de propriedade total. 
 
 
Câmara Municipal de Évora, 8 de abril de 2021.  
 

O Presidente da Câmara 

 

 

Carlos Pinto de Sá 


