
 

 

EDITAL N.º 14/2008 

----------ANTÓNIO JORGE NUNES, ENG.º CIVIL E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BRAGANÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Torna público que no dia 21 de Fevereiro de 2008, pelas 10.00 horas terá lugar a alienação, 

em hasta pública, no Auditório Paulo Quintela, sito na Rua Abílio Beça, em Bragança, de bens 

imóveis que pertencem ao Município e para efeitos de construção, sitos nos seguintes locais: ----------- 

----------- ZONA DA MALHADA – CANTARIAS, LOTES A e B – ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

URBANO SEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO Nº 2/2006. ----------------------------------------------------------- 

----------Nos lotes A e B com as áreas de 560,00m2 e 500,00m2 respectivamente, é permitida a 

construção de imóvel geminado, destinado a habitação bifamiliar, composta de cave destinada a 

aparcamento automóvel, podendo também ser utilizada para lavandaria, despensa, garrafeira e 

outros compartimentos de função similar, de tal modo que não contribuam para área habitável, rés-

do-chão, andar e águas furtadas.------------------------------------------------------------------------------------------  

----------O preço base para cada lote A e B é de 80.000,00 € e 75.000,00€, respectivamente sendo o 

lance mínimo de 2% da base de licitação, no valor respectivo de 1600,00 € e 1500,00€, nos termos 

do n.º3 do art." 5.º do Despacho Normativo n.º 23-A/2000, de 10 de Maio.-------------------------------------  

QUADRO I 

 

Localização N.º Lote Área 

(m2) 

Implantação 

(m2) 

N.º Pisos Preço Base               

(€) 

 

Lance 

mínimo 

(€) 

Zona da Malhada – Cantarias A 560 150 C+R/C+1+ A.F.  80.000 1.600 

Zona da Malhada – Cantarias B 500 150 C+R/C+1+ A.F.   75.000 1.500 

 

----------As condições gerais e as condições particulares constam do programa aprovado pela 

Câmara Municipal, o qual poderá ser consultado na Secção Administrativa da Divisão de Urbanismo, 

todos os dias úteis das nove às dezasseis horas. ---------------------------------------------------------------------- 

----------Para constar se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de 

estilo e publicados na imprensa local. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E SECÇÃO ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO DE 

URBANISMO, 31 DE JANEIRO DE 2008. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

______________________________ 

Eng.º Civil, António Jorge Nunes 


