
                                                                                                          

                                                                                 

 

 

LISTA DE BENS PERMUTADOS/VENDIDOS DO MUNICÍPIO 

ANOS DE 2015/2017 

Permuta/Alienação Prédio Adquirente Valor Deliberação/Escritura 
pública 

Permuta Permutas do Lote n.º 31, com a área de 870 m2, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 5035 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob 
o n.º 3944/20010710; do lote n.º 34, com a área de 580 m2, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5038 e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz 
sob o n.º 3947/20010710; do lote n.º 36, com área de 600 m2, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5039 e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz 
sob o n.º 3949/20010710 e do lote n.º 38, com a área de 670 
m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 5041 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de 
Monsaraz sob o n.º 3951/20010710, todos da Zona Industrial de 
Reguengos de Monsaraz e da freguesia e concelho de Reguengos 
de Monsaraz e todos propriedade da Tuti – Sociedade de 
Representações e Serviços, Lda., pelo lote n.º 11 do 
Loteamento “1.ª Fase da Expansão da Zona Industrial de 
Reguengos de Monsaraz”, com a área de 4.959 m2, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 6318-P e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob 
o n.º 5478/20110701, propriedade deste Município de 
Reguengos de Monsaraz 
 

 € 105.480,00 (cento 
e cinco mil, 
quatrocentos e 
oitenta euros) 

 Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal 
realizada em 18/03/2015.  

 Escritura pública 
celebrada em 07/05/2015 

Alienação Lote n.º 9, da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz – 1.ª 
fase da expansão da Zona Industrial, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 6316, freguesia de Reguengos de Monsaraz, 
descrito na Conservatória de Registo Predial de Reguengos de 

Andreia & Giuliana, 
Transportes, Lda. 

€ 29.040,00 (vinte e 
nove mil e quarenta 
euros) 

 Reunião Ordinária 
da Câmara 
Municipal realizada 
em 16/03/2016.  



                                                                                                          

                                                                                 

 

 

Monsaraz, sob o n.º 5476/20110701, com a área total de 2.420 
m2 

 Escritura pública 
realizada em 
19/07/2016. 

Alienação Lote n.º 5 da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz – 1.ª 
fase da expansão da Zona Industrial, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 6312, freguesia de Reguengos de Monsaraz, 
descrito na Conservatória de Registo Predial de Reguengos de 
Monsaraz, sob o n.º 5472/20110701, com a área total de 1.372 
m2 

Textura Alentejana – 
Sociedade 
Unipessoal, Lda. 

€ 11.662,00€ (onze 
mil, seiscentos e 
sessenta e dois 
euros) 

Escritura pública realizada 
em 07/5/2015 

Alienação Lote n.º 4 da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz – 1.ª 
fase da expansão da Zona Industrial, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 6311, freguesia de Reguengos de Monsaraz, 
descrito na Conservatória de Registo Predial de Reguengos de 
Monsaraz, sob o n.º 5471/20110701, com a área total de 1.297 
m2 

Última Cruzada, S.A. € 11.024,50 (onze 
mil, vinte e quatro 
euros e cinquenta 
cêntimos) 

Escritura pública realizada 
em 16/02/2016 

Alienação Lote n.º 31 da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5035 e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz 
sob o n.º 3944/20010710, com a área de 870 m2 

Alfaiate & Santos, 
Materiais de 
Construção, Lda. 

€ 13.920,00 (treze 
mil, novecentos e 
vinte euros) 

Escritura pública 
realizada em 
19/07/2016 

Compra e venda e 
locação financeira e 
aval 

Lote n.º 10 da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6317, da 
freguesia de Reguengos de Monsaraz e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz 

Banco BPI, S.A. 
Contrato de locação 
financeira entre 
Fruteira Silva & 
Filhos, Lda. e o 
Banco BPI, S.A.  

€ 35.659,00 (trinta 
e cinco mil 
seiscentos e 
cinquenta e nove 
euros) 

Escritura pública de 
19/10/2017 

Alienação Lote n.º 3 da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6310, da 
freguesia de Reguengos de Monsaraz e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob 
o n.º 5470/20110701 

Última Cruzada, S.A. € 10.387,00 (Dez 
mil, trezentos e 
oitenta e sete 
euros) 

Escritura pública de 
09/05/2017 

Alienação Lote n.º 38 da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5041, da 
freguesia de Reguengos de Monsaraz e descrito na 

Ion Gradinari € 10.720,00 (dez 
mil, setecentos e 
vinte euros) 

Escritura pública de 
21/11/2017 



                                                                                                          

                                                                                 

 

 

Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob 
o n.º 3951/20010710 

 

Reguengos de Monsaraz, 20 de fevereiro de 2018 

 

Gabinete de Apoio à Presidência 

 

 

 


