
 
EDITAL 

 

“CONSULTA AO MERCADO PARA A AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A 

HABITAÇÃO NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO E 

RESILIÊNCIA INVESTIMENTO RE-C02-I01 – PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO 

À HABITAÇÃO – AVISO DE PUBLICITAÇÃO N.º 01/CO2-I01/2021 – COMPONENTE 

02 – HABITAÇÃO” 

 

Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da 

Feira, torna público que a Câmara Municipal, em Reunião Ordinária de 01 de agosto de 

2022, deliberou aprovar e publicitar o programa do procedimento de “Consulta ao 

Mercado para a Aquisição de Imóveis para a Habitação, no âmbito da Estratégia 

local da Habitação do Município de Santa Maria da Feira e do Plano  de Recuperação 

e Resiliência – Investimento RE-C02-I01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação 

– Aviso de N.º 01/CO2-I01/2021 – Componente 02 – Habitação”. ----------------------------- 

O Município de Santa Maria da Feira tem a intenção de adquirir 20 (vinte) frações 

habitacionais já edificadas à data da publicação do presente edital até ao montante 

indicativo de 2 427 386€ (dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos oitenta 

e seis, euros) que reúnam as condições de habitabilidade adequadas, 

independentemente de as mesmas se encontrarem prontas a habitar ou careçam da 

realização prévia de obras de reabilitação. ----------------------------------------------------------- 

O programa do procedimento encontra-se disponível para consulta no Departamento de 

Desenvolvimento Social, Saúde e Habitação, sito na Rua Dr.º Elísio de Castro, n.º 30, 

4520-213 Santa Maria da Feira, durante o horário de expediente e no sítio institucional 

do Município de Santa Maria da Feira na internet em www.cm-feira.pt.----------------------- 

Nos termos do programa do procedimento, as propostas e os respetivos documentos 

anexos deverão ser encerrados num invólucro, opaco e fechado de forma inviolável, no 

rosto do qual deverá ser indicada a identificação do proponente, bem como a 

designação abreviada da presente consulta e a sua entidade promotora (Câmara 

Municipal de Santa Marida da Feira).------------------------------------------------------------------- 

O prazo para a apresentação de propostas termina às 17 horas do 45.º dia a contar da 

data de publicitação do presente edital.---------------------------------------------------------------- 

As dúvidas ou questões referentes ao programa do procedimento para a aquisição de 

imóveis para a habitação no âmbito da consulta ao mercado poderão ser enviadas 



 
através de correio eletrónico para o endereço consultaaomercado1direito@cm-feira.pt 

ou  para a sede do Município, situada  na Praça da República, 4520-174 Santa Maria 

da Feira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presente edital e outros de igual teor vão ser publicitados nos locais de estilo, nos 

jornais Público e Jornal N e no sítio institucional do Município de Santa Maria da Feira 

na internet  www.cm-feira.pt. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

  

Paços do Município de Santa Maria da Feira, 12 de setembro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 

 

 

Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Dr. 
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