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JOAQUIM MEIRELES PEREIRA GONÇALVES, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vizela, torna 

público que, em conformidade com a deliberação da Assembleia Municipal de Vizela do dia 16 de 

dezembro de 2019, se procederá, no dia 27 de fevereiro de 2020, pelas 10:30 horas, na sala de reuniões 

do Edifício do Município de Vizela, sito na Praça do Município, nº 522, na cidade de Vizela, à alienação em 

hasta pública de 1 (um) imóvel do domínio privado do património municipal nas seguintes condições: 

 

1. OBJECTO DA HASTA PÚBLICA E PREÇO BASE 

IMÓVEL – (Edifício Castelo) prédio urbano composto por casa de rés-do-chão e 3 andares – 682,40 m2, e 

2 anexos de rés do chão – 22,00 m2 e 34,00 m2, e logradouro – 6.719,60 m2, sito na Rua Joaquim de 

Freitas Ribeiro, União das Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João), concelho de Vizela, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1909 e descrito na Conservatória de Registo Predial de 

Vizela sob o n.º 1145, a confrontar de Norte com Júlio Torres, de Sul com circular urbana, de Nascente 

com Rua Joaquim de Freitas Ribeiro e de Poente com Alfredo José Machado de Almeida. O imóvel objeto 

da presente hasta pública terá de ser requalificado e vocacionado para a instalação e funcionamento de 

uma unidade hoteleira nunca inferior a 4 estrelas, conforme estipulado no Anexo I e nas condições 

previstas no Programa de Procedimento da Hasta Pública. 

Valor base de licitação de € 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil euros). 

 

2. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

a) As propostas deverão ser apresentadas até ao dia 19 de fevereiro de 2020, de acordo com o 

estabelecido no Programa de Procedimentos da Hasta Pública para Alienação de Imóvel. 

b) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados em subscrito fechado, 

identificando-se, no exterior do mesmo, a designação do presente procedimento (Hasta Pública para 

Alienação de Imóvel) e a identificação do proponente, devendo estas ser dirigidas ao júri da hasta 

pública e endereçadas ao Setor de Património do Município de Vizela, Praça do Município, n.º 522, 

4815-013 Vizela.  

c) A proposta terá de ser elaborada em conformidade com a minuta constante do Anexo III e 

datilografada ou manuscrita com letra bem legível e sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas; 

d) A proposta deve, ainda, ser acompanhada de cópia dos documentos de identificação do proponente, 

designadamente cartão de cidadão ou documento equivalente e número de identificação fiscal 

(pessoa singular). 

e) No caso da proposta ser apresentada por pessoa coletiva, deverá conter a denominação social, 

número de pessoa coletiva, sede, objeto social, nome dos titulares dos órgãos sociais ou de outras 

pessoas com poderes para obrigar e matrícula do registo comercial. 

 

3. DATA E HORA PARA EXAMINAR O IMÓVEL 

a) Qualquer interessado poderá examinar o imóvel objeto da presente hasta pública, nos dias 29 de 

janeiro e 11 de fevereiro de 2020, das 09:30 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17.00 horas. 

b) Deverão, no entanto, os interessados solicitar o pré agendamento junto do setor de Património com 
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48 horas de antecedência, através do número de telefone 253489630. 

4. ESCLARECIMENTOS OU RECLAMAÇÕES 

a) Durante o período de apresentação de propostas, o processo encontrar-se-á patente para consulta, de 

segunda a sexta-feira, das 9:30h às 17.00, no Balcão Único de Atendimento do Município de Vizela, 

sito na Praça do Município, n.º 522, cidade de Vizela, onde poderão, também, ser obtidas cópias do 

mesmo, mediante o pagamento das taxas previstas na Tabela de Taxas e Licenças do Município de 

Vizela, assim como obtidos quaisquer esclarecimentos. 

b) As reclamações e pedidos de esclarecimento, de quaisquer dúvidas das peças do presente 

procedimento deverão ser apresentados, por escrito, até ao termo de metade do prazo fixado para a 

apresentação de propostas. 

 

5. HASTA PÚBLICA: 

a) À hasta pública pode assistir qualquer interessado, apenas, podendo intervir na praça os 

concorrentes cujas propostas sejam admitidas ou os seus representantes, devidamente identificados 

e habilitados com poderes bastantes para o efeito. 

b) Após a abertura dos envelopes, e cumprimento das demais formalidades legais, dar-se-á início à 

licitação verbal, que começa com o valor da proposta mais elevada previamente apresentada em 

carta fechada, sendo admitidos lanços com o valor mínimo de € 10.000,00 (dez mil euros) do preço 

base de licitação. 

 

6. ADJUDICAÇÃO E PAGAMENTO DO PREÇO: 

a) Com a adjudicação provisória, efetuada no ato da praça, deve o adjudicatário efetuar o pagamento 

de 20% do valor total da adjudicação no prazo de dois dias úteis após a assinatura do auto de 

arrematação ou da notificação da adjudicação provisória, caso se verifique a não comparência do 

adjudicatário; 

b) O valor remanescente da proposta adjudicada (80%) será pago de acordo com o seguinte 

cronograma financeiro: 

a. Ato da escritura – 45% do valor da arrematação em hasta pública; 

b. Aquando da emissão da licença de utilização por parte do Município de Vizela – 35% do valor 

da arrematação em hasta pública; 

c. O adjudicatário entregará ao Município de Vizela na data de celebração da escritura de 

compra e venda, uma garantia bancária on first demand a favor do Município, no montante 

correspondente ao valor em falta. 

Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

lugares de estilo. 
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