


































 
 

 

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 PARA ALIENAÇÃO 

DO LOTE N.º 8 PARA CONSTRUÇÃO URBANA, SITO NO LOTEAMENTO DAS CANCELAS, 

FREGUESIA E CONCELHO DE BATALHA – ADITAMENTO N.º 1 DATADO DE 03/07/2018 

 

 

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 localizado na Zona Industrial da 

Jardoeira, freguesia e concelho da Batalha, com a área de 1037,49m2, inscrito na matriz predial 

rustica sob o artigo n.º 9497, da freguesia da Batalha e descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Batalha, sob o n.º 9574, oferecendo o preço total de €_________________________ 

(_____________________________________________________________________), a que se 

refere o anúncio datado de _____/_____/_______, afixado nos lugares públicos do costume e 

publicado no portal municipal em http://www.cm-batalha.pt/area-do-municipe, sujeitando-se 

às condições estabelecidas no respetivo “Regulamento de Hasta Pública para alienação do Lote 

n.º 8 para construção urbana, sito no loteamento das Cancelas, freguesia e concelho de Batalha 

– Aditamento n.º 1 datado de 03/07/2018. 
 

Mais declara, na qualidade de pessoa coletiva/proponente, e nos termos do artigo 7º do 

mencionado Regulamento de Hasta Pública, 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 alienação do predito Lote n.º 8 para construção urbana, sito no loteamento 

das Cancelas, freguesia e concelho de Batalha – Aditamento n.º 1 datado de 03/07/2018, as 

quais foram previamente consultadas. 

 

 

Batalha, ______ de ____________________ de 2022. 

 

 

 

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) presente 
procedimento. 

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) 

 

 

 


