
                                                                                            
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES 

HASTA PÚBLICA N.º 3/2022 PARA ALIENAR PATRIMÓNIO IMÓVEL DO MUNICIPIO 

DO   MARCO DE CANAVESES EM ALPENDORADA, VÁRZEA E TORRÃO 

 

Dra. Cristina Lassalete Cardoso Vieira, Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses:  

TORNA PÚBLICO que, de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Marco de Canaveses do dia 

vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e dois, promove, por meio de hasta pública, a alienação de 

património Imóvel Município, sito na freguesia de Alpendorada, Várzea e nos termos das seguintes 

condições previstas no Programa do Procedimento e Caderno de Encargos, em anexo ao presente Edital, 

que aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.  

 

a) Prédio constituído por uma parcela de terreno (lote 3) inscrito na matriz urbana sob o artigo 4400 

da freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Marco de Canaveses, sob o n.º 150 da freguesia de Alpendorada Várzea e Torrão, concelho do 

Marco de Canaveses; 

b) Prédio constituído por uma parcela de terreno (lote 2) inscrito na matriz urbana sob o artigo 4399 

da freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Marco de Canaveses, sob o n.º 149 da freguesia de Alpendorada Várzea e Torrão, concelho do 

Marco de Canaveses; 

As propostas devem ser entregues até às 16h00 do quinto dia útil (28.11.2022) antes do termo do prazo 

fixado para o ato público.  

As Propostas podem ainda ser remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de receção, devendo dar 

entrada na Câmara Municipal até ao último dia do prazo fixado no número anterior, sob pena de exclusão. 

O ato público, terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal, 30 dias após a data da publicação pelas 

10h00 do dia 06 de dezembro de 2022, perante um júri designado para o efeito. 

E para constar e legais efeitos, se lavrou o presente Edital e outros de igual teor que serão afixados nos 

demais locais de estilo e no Sítio da Internet da Câmara Municipal de Marco de Canaveses – www.cm-

marco-canaveses.pt. 

Paços do Concelho do Marco de Canaveses, 04 de novembro de 2022 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

Dra. Cristina Lassalete Cardoso Vieira 
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