
EDITALFREGUESIA DE
SÃO PEDRa D' ARCOS

Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes,

Presidente da Freguesia de São Pedro d'Arcos, torna

público que, no dia 13 de setembro de 2015, pelas 11,00

horas, na sede da Junta de Freguesia, se irá proceder à

alienação através de Hasta Pública, do prédio rústico sito na

Rua de Terrafeita, inscrito na matriz predial sob o nQ• 1317,

com a área de 2402m2.

o valor base de licitação é de:36.030,OOeuros.

o processo pode ser consultado na Secretaria da Junta

de Freguesia, Rua de São Pedro d'Arcos, 2699, 4990-530

São Pedro d' Arcos, das 09,15 ás 12.30horas e no sítio da

internet, endereço www.saopedrodearcos.pt

28-08-2015

CONTRIBUINTE N.o 507446 Z08
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EDITAL
FREGUESIA DE

SÃO PEDRa D' ARCOS Hasta Pública

Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes, com domicilio necessário na sede da Junta de

Freguesia de São Pedro d' Arcos, concelho de Ponte de Lima, na qualidade de Presidente da Junta de
Freguesia de São Pedro d' Arcos e nesta qualidade em representação da Freguesia, pessoa colectiva
de direito público n.Q 507 446 208, nos termos da alínea c) do n.Q 1 do art. 16Q da Lei n.Q 75/2013 de
12 de Setembro, e nos termos da deliberação da Junta de Freguesia de 28 de agosto de 2015, torna
público que irá proceder à alienação através de Hasta Pública, de um imóvel nos termos e condições
a seguir mencionadas:
1 - Entidade alienante: Junta de Freguesia de São Pedro d' Arcos

a) Objeto da alienação em hasta pública:
- PRÉDIO RÚSTICO, sito na Rua de Terrafeita, da freguesia de São Pedro d' Arcos, Ponte de

Lima, descrito no Registo Predial sob o número mil quinhentos e vinte e nove (1529/20030213), a
favor da freguesia de São Pedro d' Arcos, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1317, com uma
área total de 2.402 m2.
1.1 - Parâmetros Urbanísticos: O terreno encontra-se classificado, segundo a Planta de Zonamento
do Plano de Urbanização de Fontão e Arcos, como "Área de Edificação de Nível 1";
al-Para o prédio em causa é permitido o destaque de parcela desde que cada um dos prédios
fraccionados tenha pelo menos 1.200m2 conforme dispõe o artQ.31Q do Regulamento do PU de

Fontão e Arcos;
b)-Os afastamentos posteriores e laterais são de 6 metros e 5 laterais respectivamente;
c)-Os muros de vedação à face da via pública devem distar 3 metros do eixo da via e altura do muro
não pode exceder 1 metro de altura, cumprindo desta forma com o disposto no artigo 47Q• do
Regulamento Municipal de Edificações e criado um lugar de estacionamento público de apoio nos
termos do artigo 48Q do mesmo regulamento para cada um dos prédios fraccionados;
d)-Cércea máxima permitida Rés-do Chão e Andar.
1.1.1 - Valor base de licitação: € 36.030,00 (trinta e seis mil e trinta euros).
1.1.2 - O acto público realizar-se-á na sede da Junta de Freguesia de São Pedro d' Arcos, pelas 11

horas, do dia 13 de setembro de 2015.
1.1.3 - O prédio encontra-se arrendado usufruindo, nessa medida, o arrendatário do direito de
preferência na venda de acordo com o estipulado no artQ.1091 do Código Civil.

2 - Comissão que dirige a praça
A arrematação em hasta pública decorrerá perante uma comissão nomeada para o efeito pelo
Presidente da Junta, constituída por três membros, sem prejuízo de em caso de falta ou
impedimento de qualquer dos membros efectivos, o Presidente da Comissão designar substituto.

Comissão:
Presidente - Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes - Presidente da Junta,
Henrique Luís Carvalho Amorim - 1Q• Vogal da Assembleia de Freguesia
Maria Graziela Palma Rocha Velho - Tesoureira da Junta.

3 - Local e Horário de consulta do processo:
a)-O processo encontra-se patente para consulta na Secretaria da Junta de Freguesia de São

Pedro d' Arcos e no sítio da Internet, endereço www.saopedrodearcos.pt;
b)-A Secretaria da Junta de Freguesia funciona de segunda a sexta-feira das 09:15h às 12:30h,

das 16:00h às 17:00h e situa-se na Rua de São Pedra d' Arcos nQ.2699;
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4 - Acta Publico da Hasta Publica:
a)-As propostas são efectuadas por licitação verbal, aberta que seja a praça;
b)-O primeiro lanço deve corresponder ao valor base de licitação anunciada, não podendo os

lanços subsequentes ser de valor inferior a 250 € (duzentos e cinquenta euros);
cl-Podern intervir na praça os interessados e os eventuais titulares de direito de preferência

ou os seus representantes devidamente identificados e, no caso de pessoas colectivas, habilitados
com poderes bastantes para arrematar;

d)-O interessado deve declarar a qualidade em que licita, nomeadamente, em nome próprio
ou em representação, ou ainda como mandatário, gesto r de negócios ou representante de outrem,
apresentando para o efeito documento comprovativo dessa qualidade no prazo de cinco dias úteis
contados da data da licitação;

e)-A licitação termina quando o Presidente da Comissão tiver anunciado por três vezes o lanço
mais elevado e este não for coberto;

f)-Terminada a licitação elabora-se ata do ato, que deve ser assinada pelos membros da
comissão e pelo adjudicatário provisório, se estiver presente;

g)-Não havendo licitação considera-se o ato público deserto.
S - Adjudicação:

a)-Terminada a licitação, a Comissão adjudica provisoriamente o imóvel a quem tenha
oferecido o preço mais elevado, que deve proceder, no primeiro dia útil seguinte ao da hasta pública,
ao pagamento de 25 % do valor da adjudicação, na Secretaria da Junta de Freguesia;

b)-Salvo razões devidamente justificadas poderá o Presidente da comissão autorizar o
pagamento referido na alínea anterior, até ao 4º dia útil seguinte (por exemplo, resgate de aplicações

a prazo e outras similares);
c)-A decisão de adjudicação definitiva ou de não adjudicação é da competência da Junta de

Freguesia, devendo dela ser notificado o adjudicatário no prazo de 60 dias a contar da adjudicação
provisória;

d)-A Freguesia pode não adjudicar provisória ou definitivamente o imóvel, mediante

fundamentação adequada;
e)-Se a não adjudicação definitiva se dever a motivo imputável à Junta de Freguesia, a

importância recebida é restituída, sem necessidade de requerimento do interessado;
f)-Se a não adjudicação se fundamentar em motivo imputável ao adjudicatário, perde este o

direito ao montante já pago;
g)-Caso não seja efectuado o pagamento referido na alínea a) e na alínea b), a adjudicação

provisória ficará sem efeito, devendo notificar-se o adjudicatário;
h)-A transmissão do imóvel será efectuada em regime de propriedade plena através de

escritura lavrada por notário a designar, da responsabilidade do comprador.
6 - Pagamento

a)-O pagamento do valor restante será efectuado no dia da celebração da escritura pública de

compra e venda;
b)-A escritura pública de compra e venda do imóvel terá lugar em data, hora e local a marcar

pelo comprador com a concordância do vendedor, devendo comunicar com a antecedência de 48

horas;
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c)-O não comparecimento por parte do adjudicatário provisório para a celebração da escritura
referida na alínea anterior, tornará a adjudicação nula e de nenhum efeito, perdendo este a
totalidade do valor que haja pago.
7 - Impostos e outros encargos e despesas devidos pelo comprador

a)-Imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis;
b)-Imposto do selo;
c)-Escritura pública de compra e venda;
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L E G E N D A Artigo Rústico 1317

NORTE Maria da Luz Rodrigues Araújo Ribeiro.

NASCENTE Rua de Terrafeita.

SUL. Caminho Rural.

POENTE Rua do Barbado e Caminho Agricola.

LEGENDA

N+-

------ Limite total do Pérdio com a área de 2402m2

DECLARAÇÃO

o ABAIXO ASSINADO DECLARA PARA OS DEVIDOS EFEITOS LEGAIS, NOS TERMOS DA ALlNEA i), b) DO Nº2 DO

ARTIGO 282 - C DO CÓDIGO DO REGISTO PREDIAL, QUE O PRÉDIO INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL

RÚSTICA DA FREGUESIA DE ARCOS, SOB O ARTIGO RÚSTICO 1317, TEM A ÁREA E CONFIGURAÇÃO

GEOMÉTRICA CONSTANTE DESTA PLANTA TOPOGRÁFICA, NÃO TENDO OCORRIDO ALTERAÇÃO NA SUA

CONFIGURAÇÃO.

O Técnico

~>-
(Carlos Pereira)

Carteira Profissional nº 1280,

A.N.T. (associação nacional dos topógrafos)
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