MUNICÍPIO DE BELMONTE
EDITAL A- 15/06/2022

António Pinto Dias Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, torna público, que a
Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada em 02/06/2022, deliberou por unanimidade,
realizar o procedimento de hasta pública para alienação de 1 (um) prédio rústico integrante
do domínio privado da autarquia, sito no sítio dos Chões Grandes, 6250- Belmonte,
que confronta do Norte com Cursino Robalo de Matos; do Sul, Nascente e Poente com
Estrada Municipal nº 345,com uma área de 4.536,00 m2, inscrito na matriz da Freguesia de
União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre sob o artigo matricial n.º 850 e não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Belmonte ao abrigo do disposto na alínea g)
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação e considerando o
programa de procedimento de hasta pública, aprovado por unanimidade, na mesma data,
conforme anúncio da hasta Pública que pode ser consultado na Unidade Técnica Municipal
Administrativa, no edifício sede do Município de Belmonte, nos dias úteis, durante as horas de
expediente (9h00 às 16h00) e na página eletrónica do Município: https://cm-belmonte.pt.

Torna público, que o exercício do direito de preferência deverá, para efeitos do disposto no artigo
1380º do código Civil, deve ser comunicado PRESENCIALMENTE ou POR CARTA REGISTADA, até
à data da realização da hasta pública, na seguinte: Câmara Municipal de Belmonte, Rua Pedro
Álvares Cabral, 135, 6250-088 Belmonte.

Mais, torna-se público que a Hasta Pública realizar-se-á no salão Nobre da Câmara Municipal, no
dia 15 de julho de 2022 pelas 11:00 h.

E para constar, se publica o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares habituais do concelho e
publicitado no site da Autarquia de Belmonte supra identificado.

Paços do concelho de Belmonte, 15 de junho 2022
O Presidente da Câmara Municipal

(António Pinto Dias Rocha, Dr.)

