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HASTA PÚBLICA PARA ARRENDAMENTO URBANO PARA HABITAÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO, TIPOLOGIA 

T4+1, SITO NA RUA JOÃO DE DEUS,15 A, EM PONTE DE SOR 

----- Hugo Luís Pereira Hilário, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, faz saber que, de acordo 
com a deliberação da mesma Câmara Municipal, tomada em sua reunião ordinária realizada no dia 9 de 
março de 2022, deliberou lançar a hasta pública para arrendamento urbano para habitação do prédio 
urbano nº15 A, propriedade municipal, sito na Rua João de Deus, em Ponte de Sor. -------------------------------- 
----- O contrato de arrendamento a celebrar será com prazo certo, tendo o seu inicio na data da respetiva 
celebração e um período de vigência de 3 anos, renovando-se automaticamente no seu termo e por 
períodos sucessivos de igual duração. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Podem candidatar-se à presente hasta pública quaisquer pessoas individuais desde que possuidoras de 
capacidade jurídica plena e que preencham os requisitos constantes no programa de concurso. ------------ 
------ Cada proposta deverá indicar o valor da renda mensal que o concorrente se propõe pagar, valor esse 
que não pode ser inferior a 380,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- As propostas formuladas em conformidade com as clausulas 3 a 7 do programa de concurso, terão que 
ser entregues em sobrescrito devidamente fechado por forma a que seja garantida a inviolabilidade da 
proposta e conter no exterior a identificação do candidato e a seguinte indicação “Proposta para 
arrendamento urbano para habitação do prédio nº 15 A, sito na Rua João de Deus, em Ponte de Sor”. ----- 
----- As propostas poderão ser entregues em mão no Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara ou 
enviadas por correio registado para: Município de Ponte de Sor, Campo da Restauração,7400-223 Ponte de 
Sor, até ao 20º(vigésimo) dia contado a partir da data da publicação no jornal “Ecos do Sor” do Edital que 
anuncie a presente hasta pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Paços do Município de Ponte de Sor, sito no 
Campo da Restauração, em Ponte de Sor, pelas 14 horas do quinto dia útil seguinte à data limite para a 
apresentação das mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Aos interessados também será facultada a visita ao imóvel objeto da presente hasta pública, devendo a 
mesma ser requerida no serviço de património durante o horário normal expediente. -----------------------------
----- O programa de concurso e caderno de encargos onde se encontram expressas as normas e condições 
gerais a que deverá obedecer o concurso e posteriormente o contrato, podem ser consultados no Setor de 
Património do Município de Ponte de Sor, sito no Campo da Restauração em Ponte de Sor, dentro das horas 
normas de expediente ou na página eletrónica do referido Município (www.cm-pontedesor.pt).----------------- 
------ Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de igual teor que irão ser afixados nos 
locais a tal destinados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Câmara 
 
 
 
 

Hugo Luís Pereira Hilário 
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa1 
1 Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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