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ANÚNCIO 

 

HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE 8 EDIFÍCIOS DO 

MUNICIPIO QUE FUNCIONARAM COMO ESCOLAS DO ENSINO 

BÁSICO DESTINADOS A HABITAÇÃO E/OU ATIVIDADES 

ECONÓMICAS 
 

Torna-se público que a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 
pretende promover a alienação, em Hasta Pública, por licitação verbal,  de 8 

Edifícios do Município que funcionaram como Escolas do Ensino Básico, e que se 

enciontram devolutos, a seguir identificados, com subordinação às condições de venda 

aprovadas por deliberação camarária de 19 de julho de 2019: 

A composição e descrição dos referidos prédios é a seguinte: 

Verba 1 - Prédio em propriedade total sem andares nem divisões, susceptível de 

utilização independente, composto por uma casa de 1 pavimento, com 10 divisões e 

rossios, sito no lugar de Ribeiro, da freguesia de Miranda, com a área de S.C- 247 m2 e 

rossios 1.315 m2. Confronta do Norte com caminho público; do Sul com Alfredo Lopes 

e António Cerqueira; do Nascente com caminho público; e do Poente com caminho 

público e baldio, inscrito na matriz predial urbana da freguesia da Miranda, sob o artigo 

445, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1276/20060502, e 

registado a favor do Município pela AP.9227 de 2006/0502. 

Verba 2 - Prédio em propriedade total sem andares nem divisões, susceptível de 

utilização independente, composto por uma casa de 1 pavimento, com 5 divisões e 

rossios, sito no lugar de São Mamede, da freguesia de Senharei, com a área de S.C- 360 

m2 e Rossios 1.890 m2. Confronta do Norte com Tristão Rodrigues; do Sul e do 

Nascente com João Rodrigues Eirinha; e do Poente com caminho público. Inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia de Senharei sob o artigo 264, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 935/20101129 e registado a favor do 

Município pela AP.9227 de 2010/11/29. 

Verba 3 - Prédio em propriedade total sem andares nem divisões, susceptível de 

utilização independente, composto por uma casa de 1 pavimento, com 10 divisões e 

rossios, sito no lugar de Gração, da freguesia de São Jorge, com a área de S.C- 84 m2 e 

rossios 966 m2. Confronta do Norte com herdeiros de António Rodrigues; do Sul com 

Joaquim Cerqueira Júnior; do Nascente com caminho público; e do Poente com Olívia 

de Sousa. Inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de São Jorge e 

Ermelo sob o artigo 9779, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

2251/20101129, e registado a favor do Município pela AP.9227 de 2010/11/29. 

Verba 4 - Prédio em propriedade total sem andares nem divisões, susceptível de 

utilização independente, composto por uma casa de um pavimento, com uma divisão, 

com logradouro, sito no lugar de Torre, da freguesia de Rio Frio, com a área de S.C- 76 

m2 e logradouro com 865 m2. Confronta do Norte com José Pereira de Barros; do Sul 

com Herdeiros de João Cerqueira; do Nascente com José Pereira de Barros; e do Poente 

com Herdeiros de João Cerqueira. Inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Rio 

Frio sob o artigo 927, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

2582/20101129 e registado a favor do Município pela AP.9227 de 2010/11/29. 
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Verba 5 - Prédio em propriedade total sem andares nem divisões, susceptível de 

utilização independente, composto por uma casa de 1 pavimento, com 1 divisão e 

rossios, sito no lugar de Bouças Donas, da freguesia de Cabana Maior, com a área de 

S.C- 90 m2 e Rossios 300 m2. Confronta do Norte com Baldio; e do Sul Nascente e 

Poente com caminho público. Inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Cabana 

Maior sob o artigo 481, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

1876/20101129 e registado a favor do Município pela AP.9227 de 2010/11/29. 

Verba 6 - Prédio em propriedade total sem andares nem divisões, susceptível de 

utilização independente, composto por uma casa de 1 pavimento, com 6 divisões e 

rossios, sito no lugar de Ferreiros, da freguesia de Gondoriz, com a área de S.C- 98 m2 

e Rossios 936 m2. Confronta do Norte com Júlio Domingues Penedo; do Sul com 

Manuel Gonçalves Barreira; do Nascente com caminho público; e do Poente com 

Manuel Dias Rocha. Inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Gondoriz sob o 

artigo 878, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 3251/20101129 e 

registado a favor do Município pela AP.9227 de 2010/11/29. 

Verba 7 - Prédio em propriedade total sem andares nem divisões, susceptível de 

utilização independente, composto por uma casa de 1 pavimento, com 3 divisões e 

rossios, sito no lugar de Vila Boa, da freguesia de Gondoriz, com a área de S.C- 80 m2 

e Rossios 800 m2. Confronta do Norte com António Esteves Barreiro; do Sul com 

caminho público; do Nascente com António Esteves Barreiro; e do Poente com 

Deolinda Monteiro. Inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Gondoriz sob o 

artigo 879, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 3250/20101129 e 

registado a favor do Município pela AP.9227 de 2010/11/29. 

Verba 8 - Prédio em propriedade total sem andares nem divisões, susceptível de 

utilização independente, composto por uma morada de casas de rés-do-chão, com 5 

divisões e uma dependência, sito no lugar de Torneiros, da extinta freguesia de 

Padreiro (Santa Cristina) atualmente União das Freguesias de Padreiro (Salvador e 

Santa Cristina), com a área de S.C- 75 m2 e dependência de 56 m2. Confronta do Norte 

com Carlos José Antunes; do Sul com Manuel Fernandes; do Nascente com caminho; e 

do Poente com José de Araújo. Inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 

Padreiro (Salvador e Santa Cristina) sob o artigo 1895, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 362/20060502 e registado a favor do Município pela 

AP.16 de 2007/10/02 

À alienação aplicam-se as Condições Gerais de Alienação que, a seguir, se transcrevem: 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE ALIENAÇÃO 
1- O preço base da licitação, relativo a cada prédio, é o seguinte: 

 Verba nº 1- € 47.000,08 (Quarenta e sete mil euros e oito cêntimos); 

            Verba nº 2- € 112.209,74 (Cento e doze mil duzentos e nove euros setenta e 

quatro cêntimos) 

 Verba nº 3 - € 26.487,85 (Vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e sete euros e 

oitenta e cinco cêntimos) 

 Verba nº 4 - € 34.010,53 (Trinta e quatro mil e dez euros e cinquenta e três 

cêntimos) 

 Verba nº 5 - € 15.805,29 (Quinze mil oitocentos e cinco euros e vinte e nove 

cêntimos) 
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  Verba nº 6 - € 40.320,20 (Quarenta mi8l trezentos e vinte euros e vinte 

cêntimos) 

 Verba nº 7 - € 15.885,78 (Quinze mil oitocentos e oitenta e cinco euros e setenta 

e oito cêntimos) 

 Verba nº 8 - € 17.900,11 (Dezassete mil e novecentos euros e onze cêntimos) 

2- Os edifícios acima descritos terão, necessariamente, de ser destinados, pelos 

adquirentes dos mesmos, a habitação e/ou instalação de atividades económicas, 

designadamente, alojamento turístico, restauração e bebidas, animação turística 

e comércio. 

3- A adjudicação dos Edifícios será efetuada aos concorrentes que, respetivamente, 

oferecerem o valor de licitação mais alto, não podendo os lanços ser inferiores a 

€ 100,00 (cem euros). A licitação termina quando o Presidente da Comissão 

tiver anunciado por 3 (três) vezes o lanço mais elevado e este não for coberto, e 

acrescentar a expressão, “Está arrematado”. 

4- O adjudicatário deverá proceder ao pagamento de 25%, do valor da arrematação, 

no prazo de 5 dias úteis a contar da notificação da adjudicação e os restantes 

75% no acto de celebração da escritura de compra e venda, a qual será efetuada 

nos 60 dias seguintes à arrematação.  

5- No caso de aquisição para instalação de atividades económicas, o adjudicatário 

fica obrigado a apresentar, no prazo de 30 dias após a arrematação, uma ideia de 

negócio da atividade económica a desenvolver no imóvel, no âmbito do ponto 2, 

bem como declaração comprovativa da sua inscrição para efeitos de IRS/IRC/IVA 

na Autoridade Tributária.  

6- O adjudicatário fica igualmente obrigado a apresentar um processo de 

recuperação do imóvel, sujeito a licenciamento municipal de acordo com o PDM em 

vigor, no prazo de 1 ano após a celebração da escritura de aquisição, tendo que 

proceder à recuperação efetiva do mesmo no prazo de 3 anos após a realização da 

referida escritura. O projeto de construção, a apresentar, deverá respeitar, na íntegra, 

a fachada, atualmente existente, do edifício a recuperar, sendo apenas permitida a 

sua reconstrução e ampliação. 

7- O adjudicatário só poderá proceder à alienação do imóvel 10 anos após a      

celebração da escritura de aquisição; 

8- Em caso de incumprimento, de qualquer das cláusulas constantes das presentes  

    “Condições Gerais de Alienação”, o imóvel reverterá para o Município de Arcos 

de Valdevez, que nesse caso restituirá, tão-somente, as prestações de preço 

efetivamente recebidas; 

9- No caso de o adjudicatário não proceder ao pagamento de qualquer das duas 

prestações, do valor da adjudicação, dentro dos prazos para o efeito previstos, ou 

não comparecer no ato da Escritura Pública de compra e venda, fica sem efeito a 

adjudicação do prédio e proceder-se-á a nova Venda.  

10- Em tal caso, o adjudicatário desistente não será admitido a intervir na nova 

Venda, perdendo o montante que, porventura, tenha já pago ao Município, para 

além 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. 
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11- A Câmara Municipal reserva-se, ainda, no direito de não fazer a adjudicação dos 

imóveis se assim o julgar mais conveniente para a defesa dos seus próprios 

interesses. 

12-  Tratando-se de pessoa coletiva o licitante deverá fazer-se acompanhar de 

documento comprovativo de que dispõe de poderes de representação para 

vincular a entidade que representa. 

13- A hasta pública terá lugar no dia 11/09/2019, pelas 14H00, no salão nobre do 

edifício dos Paços do Concelho,  perante uma comissão delegada pela mesma, 

integrada pelos seguintes elementos: 

 - Nelson Cerqueira de Fernandes, que preside; 

 - Faustino Gomes Soares; 

 - Davide Canossa Gomes. 

14- Todas as despesas legais correrão por conta do adjudicatário, nomeadamente, 

imposto de selo, IMT e encargos notariais. 

15- O processo administrativo poderá ser consultado, durante as horas de 

expediente, até ao dia da hasta pública, na Secção de Expediente, Documentação 

e Arquivo desta Câmara Municipal. 

 

Paços do Município de Arcos de Valdevez, 31 de julho de 2019. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, (Dr. João Manuel do Amaral Esteves) 

      

    


