ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MIRA DE AIRE
Rua Bombeiros Voluntários, 84
2485 -219 MIRA DE AIRE
Urgências 244 440 115 • Geral 244 449 117
bvmiradeaire@sapo.pt

EDITAL
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MIRA DE
AIRE, NIPC 501 354 409, com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários, 84, em Mira de Aire,
FAZ SABER, nos termos dos Estatutos da Associação publicados em Diário da República que,
nos termos da decisão aprovada em Assembleia Geral Ordinária do dia 3 de Dezembro de 2021,
vai proceder à venda, mediante proposta em carta fechada pelos interessados na compra, do
seguinte BEM IMÓVEL:
Verba Única – Prédio Urbano, composto de casa de rés do chão para habitação e logradouro, com
a área total de 662,0 m2 e coberta de 269,10 m2, sita em Rua General Trindade n.º 178, em Mira
de Aire, concelho de Porto de Mós, inscrito na respetiva matriz predial urbana da freguesia de
Mira de Aire, Concelho de Porto de Mós sob o artigo n.º 4053 e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Porto de Mós sob a descrição n.º 4402 da freguesia de Mira de Aire.
VALOR BASE: 40.000,00€ (quarenta mil euros).
Faz-se saber aos interessados, que as propostas serão aceites até às 00:00 do dia 31 de maio de
2022, podendo ser entregues em mão na secretaria da Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Mira de Aire, em envelope fechado ou por correio, para a sede, sita na Rua dos
Bombeiros Voluntários, 84, em Mira de Aire. Será aceite a proposta de melhor preço igual ou
superior ao valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros).
A abertura das propostas terá lugar no dia 2 de junho de 2022 às 17 horas, na sede da
Associação.
Das propostas apresentadas deverão os proponentes, identificar-se, fazendo constar das mesmas
o nome completo, morada, número de bilhete de identidade e número de contribuinte, ou cartão
de cidadão, estado civil, e se casados, regime de bens e identificação dos respetivos cônjuges. As
propostas remetidas por correio deverão ser enviadas de forma a serem recebidas antes da data e
hora indicada. Não serão aceites as propostas que tiverem valor inferior ao indicado e aquelas que
não se fizerem acompanhar dos elementos acima identificados.
Mira de Aire, aos dezanove dias do mês de maio de 2022
A Direção

