
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL N.º 17/17/UFAFDN 

HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE IMÓVEL 

 

 

 

Nuno Raposo de Magalhães Ortigão de Oliveira, Presidente da União de Freguesias 
de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, para os devidos efeitos legais, torna público 
que manda proceder à venda em Hasta Pública, a realizar no dia 12 de Julho de 
2017, pelas 16h00, na Rua da Vilarinha 1090, no Porto, do Edificado habitacional 
descrito sob o Nº. 2552/20090226, sito na Rua de Passos | Rua de Fez, n.º 73, 
Aldoar. 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E BASE DE LICITAÇÃO 

 

Imóvel com entrada pela Rua de Passos | Rua de Fez, n.º 73, melhor identificado nas 
plantas anexas (Anexo I), com uma área total aproximada de 1034m2, área coberta 
434m2 e área descoberta de 600m2 (doravante, o “Imóvel”). 
 
O valor base de licitação do Imóvel será de € 600.000,00 (seiscentos mil euros), e os 
lanços subsequentes terão de ser no mínimo no valor de € 10.000,00 (dez mil euros). 
 
O Imóvel compreende os seguintes artigos matriciais: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo Matricial Afetação N.º de 

Pisos 

Área Coberta 

(m2) 

Descrição 

4431 Habitação 1 8 Casa de um 

pavimento 

4433 Habitação 1 20 Casa térrea  

4435 Habitação 1 40 Casa de um 

pavimento 

4437 Habitação 1 20 Casa de um 

pavimento 

4439 Habitação 2 58 Casa de dois 

pavimentos 

com 

dependências 

de 141 m2 e 

quintal 600 m2 

4441 Habitação 1 57 Casa de um 

pavimento 

4443 Habitação 1 15 Casa de um 

pavimento 

4445 Habitação 1 15 Casa de dois 

pavimentos 

4447 Habitação 1 15 Casa de um 

pavimento 

4449 Habitação 1 45 Casa de um 

pavimento 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO 

 

2.1 Podem concorrer todos os interessados que se inscreverem previamente à 

realização do ato público, devendo para o efeito, apresentar os documentos a 
seguir designados: 
 
a) Cópia do cartão de cidadão ou, na falta deste, cópia do bilhete de identidade e do 
cartão de contribuinte (se pessoa singular), certidão permanente, ou respetivo código 
de acesso (se pessoa coletiva); 
b) Declaração elaborada nos termos do modelo constante do Anexo II ao Programa 
de Concurso (se pessoa singular); 
c) Declaração elaborada nos termos do modelo constante do Anexo III ao Programa 
de Concurso (se pessoa coletiva); 
d) Quem se apresentar no ato público como representante de pessoa singular ou 
coletiva deverá apresentar documento comprovativo dos poderes de representação 
da mesma. 
e) Declaração comprovativa de não dívida perante a Segurança Social e Autoridade 
Tributária. 
 
2.2 Os documentos são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. No 
entanto, quando estiverem redigidos noutra língua, deverão ser acompanhados de 
tradução devidamente legalizada ou em relação à qual declare aceitar a sua 
prevalência, para todos os efeitos, sobre os respetivos originais. 
 
2.3 Os documentos mencionados no ponto 2.1 deverão ser entregues até ao dia 
11/07/2017, das 10h00 até às 17h00, pelos concorrentes ou seus representantes 
legais no local indicado no ponto 1. do Programa de Concurso, contra recibo, ou 
remetidos pelo correio, sob registo e com aviso de receção em invólucro opaco, 
fechado e lacrado com a identificação do concorrente e a inscrição: “Alienação de 
imóveis União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde”, sendo este 
dirigido ao Senhor Presidente da União de Freguesias e a respetiva entrega ocorrer 
até às 17h00 do dia 11/07/2017 condição essencial para os interessados licitarem 
no ato público. 
 
2.4 No caso de os documentos serem remetidos pelo correio, o concorrente será o 
único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não sendo atendida 
qualquer reclamação na hipótese da entrega dos elementos se verificar já depois de 
esgotado o prazo estabelecido (até às 17h00 do dia 11/07/2017). 

 
2.5 Não serão admitidos documentos remetidos por correio eletrónico. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 A União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde pode, a qualquer 
momento, exigir a apresentação de documentos comprovativos das declarações 
prestadas pelos concorrentes. 
 
2.7 A prestação culposa de falsas declarações pelos concorrentes determina, 
consoante os casos, a rejeição da respetiva proposta, a exclusão do concorrente em 
causa ou a invalidade da adjudicação e dos atos subsequentes. 
 
2.8 Quando se exigir documento oficial que o concorrente não possa apresentar 
atempadamente, por motivo alheio à sua vontade, pode o mesmo ser substituído por 

outro, desde que seja feita prova de que aquele foi solicitado em tempo útil junto 

da entidade competente para a sua emissão, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 
 
2.9. Quando, por motivo atendível, que não lhe seja imputável, o concorrente não 
apresentar os documentos referidos no ponto 2.1. no prazo fixado no ponto 2.3., 
poderá a Comissão prorrogar esse prazo, devendo para o efeito o concorrente 
apresentar requerimento nesse sentido, instruído já com toda a prova, no prazo 
fixado para apresentação dos documentos no ponto 2.3. 

 
 

3. PROPOSTAS 

 

3.1 Concomitantemente com a inscrição prévia referida no número anterior, poderão 
os concorrentes apresentar proposta prévia, nos termos e condições referidas nos 
números seguintes. 
 
3.2 As propostas, elaboradas de acordo com o “Modelo de Proposta” constante do 
Anexo IV ao Programa de Concurso, devem indicar um valor para a aquisição do 
Imóvel igual ou superior ao valor base de licitação e devem ser acompanhadas de 
um cheque visado ou bancário de montante correspondente a 25% do valor da 
proposta, emitido à ordem da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e 
Nevogilde, bem como devem conter os demais documentos referidos no ponto 2.1. 
  
 
3.3 As propostas deverão ser entregues no prazo e forma referidos no ponto 2.3. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. ATO PÚBLICO 

4.1 O ato público terá lugar na Sede da União de Freguesias, sita na Rua da 
Vilarinha, 1090, no dia 12/07/2017, pelas 16h00, perante a Comissão designada para 
o efeito. 
 
4.2 Poderão assistir ao ato público todas as pessoas interessadas, podendo intervir 
os concorrentes ou os seus representantes que tiverem efetuado a inscrição prévia 
de acordo com o disposto no ponto 6 do Programa de Concurso. 
 
4.3 A Comissão procede, depois, à leitura da lista de candidatos elaborada de acordo 
com a ordem de entrada das propostas entregues na União de Freguesia.  
 
4.4 Seguidamente, a Comissão procede à identificação dos candidatos e dos seus 
representantes.  

 
4.5 De seguida, interrompe-se o ato público para a Comissão proceder, em sessão 
privada, à análise dos documentos de habilitação apresentados pelos candidatos.  
 
4.6 A Comissão rubrica os documentos mencionados no ponto anterior e procede à 

sua análise, deliberando sobre a admissão ou exclusão dos candidatos e propostas 
que não cumpram com os requisitos definidos no Programa de Concurso.  

 
4.7 Reaberto o ato público, a Comissão transmite as deliberações tomadas, dando-
se continuidade àquele ou fixando-se dia e hora para a continuação do mesmo.  

 
4.8 Em função do decidido no ponto 4.7, será aberta a praça, iniciando-se a licitação 
a partir do valor mais elevado apresentado nas propostas admitidas.  
 
4.9 No ato público da praça, procede-se à licitação verbal entre todos os candidatos 
admitidos, que podem ser os próprios ou os seus representantes devidamente 
legitimados com poderes bastantes para o efeito, nos termos do ponto 5.2 do 
Programa de Concurso. 
 
4.10 Os lanços são de 10.000,00€ (dez mil euros).  
 
4.11 A licitação termina quando tiver sido anunciado por três vezes o lanço mais 
elevado e este não for coberto.  

 
4.12 Terminada a licitação, o interessado que apresentou a proposta de valor mais 
elevado, a partir da qual teve início a licitação, pode cobrir o último lanço com o valor 
de 25% do lanço mínimo estabelecido pela Comissão.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 

 
5.1 O prazo de validade das propostas é de 180 dias, contados a partir da data do 
ato público. 
 
5.2 O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado por mais 60 dias, 
se os concorrentes nada requererem em contrário. 
 
 

6. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

 
O critério de adjudicação será o do valor mais elevado, proposto na licitação pela 
alienação do Imóvel. 
 

 
7. ADJUDICAÇÃO PROVISÓRIA 

 
7.1 Uma vez terminada a licitação, a Comissão procede à adjudicação provisória do 
Imóvel ao candidato que tenha apresentado o lanço mais elevado e elabora o 
respetivo auto de arrematação, que deve ser assinado pelos membros da Comissão 
e pelo adjudicatário provisório. 
 
7.2 O adjudicatário provisório deve, de imediato, efetuar o pagamento de 25% do 
valor da adjudicação, através de cheque ou de transferência bancária para conta a 
indicar pela Comissão, devendo ser entregue, neste último caso, o comprovativo da 
transferência bancária. 

 
7.3 A adjudicação provisória caduca sempre que o adjudicatário não efetuar o 
pagamento mencionado no número anterior, devendo a alienação do imóvel ser 
adjudicada ao concorrente que licitou o preço mais alto excluindo a proposta que deu 
origem à adjudicação caducada, caso em que o novo adjudicatário será contactado 
pela União de Freguesias e, caso mantenha interesse na adjudicação, disporá de um 
prazo de 5 dias para efetuar o pagamento referido no número anterior. 
 

 
8. CONSULTA: 

 

O processo de alienação e respetiva planta de localização do Imóvel poderão ser 
consultados durante o horário de expediente das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 
17h00, na Secretaria da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde,  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
bem como estarão disponíveis para download na página da internet da União de 
Freguesias. 
 

9. VISITA DO LOCAL 

 
Os interessados poderão visitar o Imóvel até à data designada para realização do ato 
público, devendo para o efeito contactar a União de Freguesias de Aldoar, Foz do 
Douro e Nevogilde, através dos contactos indicados no ponto 1 do Programa do 
Concurso. 
 

 
10. ESCLARECIMENTOS 

 
10.1 Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos 
elementos patenteados deverão ser solicitados, por escrito, à União de Freguesias 
de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, preferencialmente através do correio 
eletrónico, no primeiro terço do prazo fixado para realização do ato público. 
 
10.2 As respostas aos esclarecimentos serão submetidas aos interessados que as 
solicitarem até à realização do ato público. 

 
 

11. CUSTOS: 

 

Os custos tributários e os custos decorrentes de celebração de escritura pública 
correm por conta dos adquirentes. 
 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
12.1 Em tudo o que se revelar omisso no Programa de Concurso e no presente Edital, 
observar-se-á o disposto no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na sua 
redação atual, na parte aplicável às autarquias locais, e, subsidiariamente, o disposto 
no Código dos Contratos Públicos e no Código do Procedimento Administrativo, com 
as devidas adaptações, se não se mostrar incompatível com o clausulado e 
especificidade dos mesmos. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 Subsistindo a omissão, decidirá o Presidente da União de Freguesias no 
respeito dos princípios legais por que se deve pautar a atuação administrativa.  
 
12.3 O cômputo dos prazos referidos no Programa de Concurso faz-se nos termos 
do disposto no art.º 86º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo. 
 

 

Porto, 8 de Junho de 2017. 
 
 
               O Presidente da União de Freguesias da Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, 

 

 
  

(Nuno Ortigão) 


