CÂMAI~A MUNICIPAL DE MAFRA

EDITAL N.° 40/2016
---HÉLDER ANTÓNIO GUERRA DE SOUSA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de

Mafra.
FAÇO PÚBLICO QUE, o Município de Mafra vai procederá alienação, em hasta

pública, de uma parcela de terreno com a área de 11.0,25 m2 onde se
encontra implantada uma habitação, de um piso, com área coberta de 46,90
m2, imóveis estes inventariados com o n.°s de Património 23074 e 23075,
respetivamente, situados no lugar do Lexim, registados a favor do Município de
Mafra, na matriz predial urbana sob o artigo 2469 da União das Freguesias de Igreja
Nova e Cheleiros e descritos sob o número 1479/19930106 na Conservatória do
Registo Predial de Mafra.
---As propostas, a elaborar nos termos do modelo anexo às condições de alienação,

serão apresentadas em envelope fechado, até às 17 horas do dia 10 de
fevereiro 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 1.1 de fevereiro 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, 22 de janeiro de 2016.
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