
 
                MUNICIPIO DE SERPA 

EDITAL 

TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES – Presidente da Câmara Municipal de Serpa, e nessa 

qualidade representante do Município, pessoa colectiva nº 501.112.049, com sede na 

Praça da República, 7830-389, Serpa, ----------------------------------------------------- 

Torna público, em cumprimento da deliberação da reunião de Câmara de 07/08/2013, que 

se encontra aberto concurso, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar do dia seguinte da 

data da publicação do presente Edital, para venda de lotes de terreno, destinados a 

habitação sitos no Loteamentos Municipais que a seguir se identificam: 

1.  

 Loteamento Municipal da Zona do Moinho, freguesia de Santa Maria, Serpa – 

Lote nº. 5, com a área de 238 m2, 1 piso, pelo preço de 10.712,00€; lote nº. 6, com a área 

205,96m2, 1 piso, pelo preço de 9.437,50€; Lote nº7, com área 205,96m2, 1 piso, pelo preço 

de 9.437,50€; Lote nº 8, com a área de 241,10m2, 1 piso, pelo preço de 11.119,00€; Lote nº 

9, com a área de 208,00m2, 1 piso, pelo preço de 9.456,50€; Lote nº 10, com a área de 

208,00m2, 1 piso, pelo preço de 9.456,50€; 

 Loteamento Municipal da Rua do Penedo Gordo, Freguesia de Vila Nova cujo 

projeto se encontra em S. Bento, fase de estudo: Lote nº 1; Lote nº. 2 e Lote nº. 3 , 

cada um coma  área de 167,40m2, 1 piso, pelo preço unitário de 6.500,00 €. 

 Loteamento Municipal Monte da Vinha, freguesia de Vila Nova S. Bento - Lote nº 24, 

com a área de 168 m2, artigo matricial 2599, 2 pisos, pelo preço de 6.523,00€; Lote nº 25, 

com a área de 148m2, artigo matricial 2604, 2 pisos, pelo preço de 5.747,00€. 

 Loteamento Municipal de Cabeça de Azinho – Lotes nºs 16; 25; 26, inscritos na 

matriz sob os artigos 2262; 2253; 2252, descritos na CRPS, sob os nºs 

03104/020917;021695-G2;03007/020123,respetivamente, com a área de 160,00m2, 

pelo preço unitário de 4.977,00€. 

 Loteamento Municipal de Santa Iria – Lotes nºs 7; 8 e 9, inscritos na matriz sob 

os artigos 3493; 3494; 3495 e descritos sob os nºs 02594/031104; 02595/031104; 

02596/031104, respetivamente, com a área de 170,00m2, pelo preço unitário de 

5.287,50€.  

 Loteamento Municipal de Ficalho - Lote nº70 e 71 inscritos na matriz sob os 

artigos 1323 e 1324, descritos na CRPS sob os nºs 01878/060213 e 01879/060213, 

com área de 240,00m2. Lote nº81, com a área de 300,00m2, inscrito na matriz sob o 

artigo 1334, descrito na CRPS, sob o nº 01889/060213. Os lotes nº 70 e 71, serão 

vendidos pelo valor de 7.464,00€,o lote nº81, será vendido pelo valor de 9.330,00€. 

2. Os requisitos para inscrição, critérios de atribuição dos lotes de terreno, prazos de 

construção e demais condições de venda, regem-se pelo Programa Municipal de 

Habitação Jovem, aprovado em reunião de câmara de 13/02/2012,disponível para 

consulta no site da câmara e Serviço de Atendimento. 

3. Os interessados poderão formalizar os seus pedidos no Serviço de Atendimento ao 

Público desta Câmara Municipal, todos os dias úteis, das 9:00h às 16:30h, através de 

Requerimento próprio, onde constem todos os dados de identificação do requerente, 

encontrando-se também disponível no site desta câmara municipal.  

Publica-se o presente Edital que vai ser afixado nos locais públicos do costume.  

Paços do Município,12 Agosto 2013.     

                                                           O Presidente    

                                                        _________________    

 

                                                Tomé Alexandre Martins Pires 



          

  


