
Hasta Pública

PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS

HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO  DE  UM  LOTE  (lote  nº  13)  DE  TERRENO  PARA

CONSTRUÇÃO NO LUGAR DE PAINÇÃES DA  UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTE DA

BARCA, VILA NOVA DE MUÍA E PAÇO VEDRO MAGALHÃES.

Condições de Alienação 



Artigo 1°. 

Objecto do Procedimento 

A  presente  hasta  pública  tem  por  objectivo  a  venda  de  um  terreno  para  construção,

propriedade da Câmara Municipal, inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de

Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro Magalhães concelho de Ponte da Barca sob o

nº 1782, confrontando a Norte com Manuel Cerqueira Gonçalves, a Sul com Davide Gomes de

Sousa, a Nascente Arruamento e a Poente com Avenida Fernão Magalhães.

Artigo 2°. 

Leis Habilitantes 

o presente regulamento tem enquadramento na alínea g) do nº 1) do artigo 33º da Lei n.º

75/2013 de 12 de setembro. 

Artigo 3°. 

Delimitação da Área do Lote 13

O uso a afetar ao lote a criar, designado por Lote nº 13, é o da habitação (unifamiliar isolada) e

os parâmetros urbanísticos são:

- Área Total do Lote  = 468,00 metros quadrados; 

- Área de Construção = 274,00 metros quadrados; 

- Área de Implantação = 137,00 metros quadrados; 

- Nº de Pisos 3 = Piso – 1 (cave) + Piso 1 + Piso 2

- O índice bruto de ocupação do solo é de 0,53 m2.

Artigo 4°. 

Valor Base



O preço base é de 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros).

Artigo 5°. 

Valor dos Lances 

O valor mínimo dos lances é de 500,00 € (quinhentos euros).

Artigo 6°. 

Forma de licitação e adjudicação 

6.1. A licitação é verbal entre os interessados presentes. 

6.2. A adjudicação será feita ao concorrente que tiver oferecido, relativamente a cada verba de

licitação, o lance mais elevado. 

Artigo 7°. 

Adjudicação 

7.1 Terminando a hasta publica, o imóvel é adjudicado provisoriamente pelo Júri, a quem tiver

oferecido o preço mais elevado que deverá, de imediato, proceder ao pagamento de 30% do

valor  da  adjudicação  e,  posteriormente,  o  remanescente,  de  acordo  com  as  condições  de

pagamento referidas no artigo 8°. 

7.2 O adjudicatário deve declarar se licita em nome próprio,  no de sociedade em que seja

gerente ou se licita como mandatário ou gestor de negócios de alguém.

7.3 Se o adjudicatário declarar que actua enquanto representante, mandatário ou gestor de

negócios  de outrem, devera apresentar  no  prazo de cinco  dias  úteis,  a  contar  da data de

realização do acto público, documentação suficiente para provar a qualidade que alega. 

7.4 Caso não seja observado o prazo anteriormente referido, a adjudicação provisória fica sem

efeito. 



7.5. A decisão de adjudicação definitiva, ou de não adjudicação, compete a Câmara Municipal

de Ponte da Barca, devendo dela ser notificado o adjudicatário, por carta registada, com aviso

de recepção,  no prazo de 30 dias  úteis,  a  contar da adjudicação provisória (data da hasta

publica). 

Artigo 8°. 

Formas de Pagamento 

8.1 - No acto da arrematação os adquirentes liquidam 30% do valor da arrematação. 

8.2 - Os restantes 70% são liquidados na data da celebração da escritura publica do contrato de

compra e venda, que deverá ser celebrada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da

data da arrematação. 

Artigo 9°. 

Impostos e Despesas 

São da conta do arrematante as despesas do imposto de selo,  do I.M.T.  e da escritura de

compra e venda. 

Artigo 10°. 

Falta de pagamento do preço da arrematação 

10.1 - No caso de o arrematante não proceder ao pagamento de qualquer das duas prestações

do valor da arrematação dentro dos prazos para o efeito previstos ou não comparecer no acto

da escritura publica de compra e venda, fica sem efeito a adjudicação do prédio e proceder-se-

a a nova hasta publica. 

10.2 - Em tal caso, o adjudicatário remisso não será admitido a intervir na nova hasta publica,

perdendo  o  montante  que  porventura  tenha  já  pago  ao  Município,  para  alem  de  ficar

responsável  pela  diferença de  preço eventualmente  obtido na segunda arrematação e  por

todos os demais prejuízos e despesas a que o seu comportamento der causa, a liquidar nos

termos gerais de direito. 



Ponte da Barca, 14 de outubro de 2014


