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Cópia de parte da
-----------------------------------------------------Ata Nº. 07/2022 -----------------------------------------------------Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões do
edifício dos Paços do Município, sito na Vila da Batalha, reuniu, em sessão ordinária, a Câmara
Municipal da Batalha, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores:-----------------------------Presidente: -------------RAUL MIGUEL DE CASTRO ----------------------------------------------------------------Vereadores: ------------MÓNICA AGUIAR LOURO CARDOSO --------------------------------------------------------------------------------ANA RITA ANDRÉ COSTA E SILVA CALMEIRO ---------------------------------------------------------------------MARIBELA DOS SANTOS VIEIRA --------------------------------------------------------------------------------------NUNO AUGUSTO SILVA ALMEIDA -----------------------------------------------------------------------------------VANDA PATRICIA FINO CARREIRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------(...)
DELIBERAÇÃO Nr. 2022/0120/G.A.P.--------------------------------------------------------------------------------Alienação, em hasta pública, de um terreno para construção urbana, sito em Celeiro, freguesia
de Reguengo do Fetal, concelho de Batalha, inscrito na matriz predial urbana n.º 2704 e descrito
na CRP sob o n.º 3314 ---------------------------------------------------------------------------------------------------MGD n.º 40, de 24/02/2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente proposta n.º 12/2022/GAP emitida em 24/02/2022 pelo senhor
presidente Raul Miguel de Castro, que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- «Considerando, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que, a Autarquia é proprietária de um terreno para construção urbana, situado na
EN 356 (Estrada de Fátima) em Pocariças, Celeiro, freguesia de Reguengo do Fetal, concelho de
Batalha, inscrito a favor do Município da Batalha na matriz predial urbana da freguesia de Reguengo
do Fetal sob o n.º 2704 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3314;------------------------------------ Que, ao abrigo no Capítulo V - Solo Urbano, designadamente na Subsecção III, sob
a epígrafe
Regulamento do PDM - Plano Diretor Municipal do Concelho da Batalha, publicado no D.R., 2.ª
Série, n.º 168 de 28/08/2015, na sua atual redação, designadamente os parâmetros urbanísticos
dos artigos 56.º a 58.º e 91.º a 94.º; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Que, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, compete à
Câmara Municipal alienar bens imóveis de valor até mil vezes a retribuição mínima mensal
-Lei n.º 109-B/2021, de
2022); ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------- Que, pese embora o valor patrimonial tributário do prédio acima identificado seja
de 387.466,10 Euros (trezentos e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e seis euros e dez
cêntimos), conforme caderneta predial urbana n.º 2704 da freguesia de Reguengo do Fetal, o valor
sessenta e seis euros), tendo por base o Relatório apresentado por Perito Avaliador em 03/12/2021;
-------------------- Que a venda de bens imóveis do domínio privado do Município é realizada por
procedimento por hasta pública nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de
agosto (na redação vigente) que estabelece o regime jurídico do património imobiliário público,
aplicando-se ainda o disposto no Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo DecretoLei 4/2015, de 7 de janeiro (na redação vigente), designadamente em matéria de prazos; ------------------------------- São fundamentos porque, nos termos do preceituado na alínea g) do n.º 1 do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e demais disposições legais aplicáveis, se propõe que
o Executivo aprecie e delibere: ----------------------------------------------------------------------------------------a.- Aprovar o Regulamento de abertura do procedimento de hasta pública para alienação de uma
parcela de terreno para construção urbana, situada na EN 356 (Estrada de Fátima) em Pocariças,
Celeiro, freguesia de Reguengo do Fetal, concelho da Batalha, inscrito a favor do Município da
Batalha na matriz predial urbana da freguesia de Reguengo do Fetal sob o n.º 2704 e descrito
na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3314;---------------------------------------------------------b.- Aprovar o valor base de licitação do referido terreno para construção urbana, com base no
Relatório apresentado pelo Perito Avaliador, de 570.266,00 Euros (quinhentos e setenta mil
duzentos e sessenta e seis euros);--------------------------------------------------------------------------------c. e cinco euros), a partir do valor da proposta mais elevada ou, se não existirem propostas válidas,
a partir do valor base de licitação anunciado; -----------------------------------------------------------------d.- Aprovar a nomeação dos seguintes elementos da Comissão da Hasta Pública, composta por um
presidente, dois vogais efetivos e dois vogais suplentes, conforme prevê o n.º 1 do artigo 13.º
do Regulamento em apreço: ---------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: Dr. Carlos Agostinho Costa Monteiro. ----------------------------------------------------------- Vogais efetivos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Mónica Aguiar Louro Cardoso (que substituirá o Presidente nas suas faltas e
impedimentos); -------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Helena Maria Paula Vicente, Técnica Superior.---------------------------------------------------- Vogais suplentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Benedita Catarina Nunes Soares Duarte, Chefe de Divisão da D.A.G.;----------------------Eng. Manuel Gameiro, Chefe de Divisão da D.A.M.E..»------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, apreciou e tendo por base os fundamentos supra aduzidos,
deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------------------------------------
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a.- Aprovar o Regulamento de abertura do procedimento de hasta pública para alienação de uma
parcela de terreno para construção urbana, situada na EN 356 (Estrada de Fátima) em
Pocariças, Celeiro, freguesia de Reguengo do Fetal, concelho da Batalha, inscrito a favor do
Município da Batalha na matriz predial urbana da freguesia de Reguengo do Fetal sob o n.º
2704 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3314;----------------------------------b. Aprovar o valor base de licitação do referido terreno para construção urbana, com base no
Relatório apresentado pelo Perito Avaliador, de 570.266,00 Euros (quinhentos e setenta mil
duzentos e sessenta e seis euros); -------------------------------------------------------------------------------c.- Aprovar o valor das ofertas de licitação em lanços múltiplos de
e cinco euros), a partir do valor da proposta mais elevada ou, se não existirem propostas
válidas, a partir do valor base de licitação anunciado;-----------------------------------------------------d. Aprovar a nomeação dos elementos da Comissão da Hasta Pública, nos termos propostos.----------------------------------------------------------------** ----------------------------------------------------------------Aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
Está conforme o documento original existente no arquivo desta Câmara
Municipal, o que certifico.
Batalha, aos 10/03/2022

O Presidente da Câmara Municipal
__________________________________
(Raul Miguel de Castro)
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ANEXO II
(a que se refere o art.º 6.º, n.º 4 do Regulamento de Hasta Pública)

PROPOSTA PARA CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA
ALIENAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO URBANA – CELEIRO – REGUENGO DO FETAL

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Batalha,

(Nome,

ou

firma)

___________________________________________________,

residente/com sede em ______________________________________________________,
com o NIF / NIPC ____________________, representada por ___________________________,
portador do CC/BI nº _______________________válido até___/___/____, com o contacto
telefónico ___________________, e-mail _______________________________________, vem
por este meio, manifestar o interesse em adquirir o terreno para construção urbana, localizado
na EN 356 (Estrada de Fátima), em Pocariças, Celeiro, freguesia de Reguengo do Fetal, concelho
da Batalha, com a área de 13.262m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2704, da
freguesia do Reguengo do Fetal e descrito na Conservatória do Registo Predial da Batalha, sob
o n.º 3314, oferecendo o preço total de €__________________________________
(________________________________________________________________), a

que

se

refere o anúncio datado de _____/_____/_______, afixado nos lugares públicos do costume e
publicado no portal municipal e jornal______________________________________________,
sujeitando-se às condições estabelecidas no respetivo “Regulamento de Hasta Pública para
alienação de terreno para construção urbana, sito no Celeiro, Reguengo do Fetal”.
Mais declara, na qualidade de pessoa coletiva/proponente, e nos termos do artigo 7º do
“Regulamento de Hasta Pública para alienação de terreno para construção urbana, sito no
Celeiro, Reguengo do Fetal”, que procede à entrega de cópia dos seguintes documentos:
i.

Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal / NIPC;

ii.

Fotocópia da Certidão atualizada da Conservatória do Registo Comercial ou código de
Certidão Permanente;

iii.

Fotocópia de documento equivalente, se pessoa coletiva estrangeira.

Declara ainda, que se obriga a cumprir o disposto no Regulamento supracitado e condições da
hasta pública para a alienação de terreno para construção urbana, sito no Celeiro, Reguengo do
Fetal, as quais foram previamente consultadas.

Batalha, ______ de ____________________ de 202___.

O Proponente,
____________________________________________

CONSENTIMENTO INFORMADO
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Autorizo, para efeitos do previsto no art.º 13º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679
do P.E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD), o tratamento dos meus dados pessoais à Câmara Municipal
da Batalha, Pessoa Coletiva n.º 501 290 206, durante o período de tempo que durar o(s) meu(s)
processo(s), acrescido de dois anos.
Neste consentimento, informo que os meus dados pessoais não poderão servir para quaisquer fins de
comercialização direta ou outros de natureza comercial, incluindo a definição de perfis ou para quaisquer
outras decisões automatizadas, podendo os mesmos ser objeto de portabilidade nos termos do artigo
20.º do RGPD.
Mais declaro, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º a 22º do Regulamento Geral de
Proteção de Dados (EU)2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD), ter conhecimento dos
direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais constantes na base de dados do(s)
processos existentes no Município da Batalha.

Batalha, ________ de ____________________________ de _________________

________________________________________________________________________
(Assinatura igual ao CC)

