CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

EDITAL N.° 104/2016
HÉLDER ANTÓNIO GUERRA DE SOUSA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de
Mafra.
FAÇO PÚBLICO QUE, o Município de Mafra vai proceder à alienação, em hasta
pública, de uma parcela de terreno com a área de 5.373,12 m2, sita no Casal
do Moinho de Baixo, junto à variante Norte da Ericeira, a destacar do prédio
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 227-A e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Mafra sob o n.° 1825/ 19920825, da freguesia da Ericeira, imóvel
este, registado a favor do Município de Mafra.
---O valor base de licitação é de 900.000,00 € (novecentos mil euros), fixado
tendo em conta a potencialidade do prédio e de acordo com a avaliação da Comissão
de Avaliação Municipal.
---As propostas, a elaborar nos termos do modelo anexo às condições de alienação,
serão apresentadas em envelope fechado, até às 17 horas do dia 15 de julho
de 2016, contra recibo, ou envidas pelo correio através de carta registada com aviso
de receção, desde que, neste último caso, a receção ocorra dentro do prazo.
---No dia 18 de julho de 2016, pelas 10 horas, no Salão Nobre dos Paços do
Município, proceder-se-á à abertura de propostas, em ato público.
---As condições de alienação encontram-se disponíveis para consulta, de 2.~ a 6.~,
das 9 horas às 17 horas, no serviço de Atendimento, no piso zero do Edifício dos
Paços do Município, podendo ainda ser consultadas na página eletrónica do Município
de Mafra.
Para constar se publica o presente Edital, que contém uma folha, e outros de igual
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
---Paços do Município de Mafra, 01 de julho de 2016.
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