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EDITAL N.º 105/2022 

Registo n.º 28531/2022  
 

Retificação ao Edital n.º 103/2022 

 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara Municipal de Sines, torna pública a 

retificação ao Edital n.º  103/2022 referente à hasta pública da alienação do prédio Urbano – Lote J05.1 

do Loteamento Municipal Sul – Nascente da Cidade de Sines I em Sines, nos termos do disposto no 

artigo 174.º  do Código do Procedimento Administrativo, decorrente de lapso de escrita na indicação 

dos parâmetros urbanísticos previstos para o lote indicados na planta síntese anexa ao Edital, o que 

faz nos seguintes termos: onde se lê “- Número de pisos acima da cota de soleira – 2” deve-se ler 

“ Número de pisos acima da cota de soleira – 2/3”. Para efeitos de melhor leitura reproduz-se o teor 

do texto referente aos parâmetros urbanísticos, integrando a retificação. 

Lote J05.1 com a área de 260,00 m2, inscrito na matriz sob o art.º 6947  

- Área do terreno ---------------------------------- ---------------- 260,00 m2  

- Área de Implantação --------------------------------------------- 216.50 m2  

- Área de construção acima da cota de soleira ------------------ 590,00 m2  

- Área de construção abaixo da cota de soleira ----------------- 216.50 m2  

- Número de pisos acima da cota de soleira---------------------- 2/3  

- Número de pisos abaixo da cota de soleira -------------------- 1  

- Número de fogos ------------------------------------------------- 3  

- Preço base do lote -------------------- 169.000€ (Cento e sessenta e nove mil euros)” 

 

O Presidente da Câmara 
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