AVISO
HASTA PÚBLICA
O Conselho de Administração da “Óbidos Criativa, EM”, faz saber, que em reunião ordinária,
realizada em 26 de Fevereiro de 2021, deliberou realizar a venda em hasta pública do prédio
urbano sito na EN8, Porta da Vila, na Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa,
Concelho de Óbidos, em praça a realizar pelas 10.00 horas do dia 19 de Abril de 2021, no Salão
Nobre do Edifício da Câmara Municipal de Óbidos, nos termos e condições abaixo identificados:
1. OBJETO
1- A presente hasta pública tem por objetivo a alienação do imóvel urbano, localizado na Estrada
Nacional 8, Porta da Vila, Óbidos, inscrito na matriz predial da Freguesia de Santa Maria, São
Pedro e Sobral da Lagoa sob o artigo matricial nº 4592 e descrito na Conservatória do Registo
Predial da mesma Freguesia sob o nº 00319, propriedade da “Óbidos Criativa, EM.”
2- A parcela a que se refere o número anterior encontra-se delimitada, a vermelho, em
ortofotomapa constante do Anexo I ao presente aviso e do qual faz parte integrante.
3- A alienação a que se refere o nº 1 compreende um imóvel com as seguintes características :
edifício com um piso, com o uso de clínica Veterinária, anteriormente agência bancária, tendo
sofrido obras de conservação e adaptação à data de 2007, apresentando-se pelo interior e pelo
exterior bem conservado. Interiormente o espaço apresenta-se dividido com 4 a 5 salas,
instalações sanitárias e espaço de copa. Para a Estrada Nacional o espaço apresenta-se contíguo
à mesma, com frente urbana. No tardoz existe logradouro, e acesso público que confina com o
Parque de Estacionamento.
4- Actualmente o imóvel encontra-se onerado com um contrato de cessão de exploração à firma
“Joana Roque Bernardes Bernardino, Unipessoal, Lda.” com término a 31 de Julho de 2021.
2. BASE DE LICITAÇÃO
A base de licitação é de 280.000€ (Duzentos e oitenta mil euros).
3. IMPOSTOS E TAXAS DEVIDAS
É devido imposto de selo e imposto municipal sobre transmissões (IMT), se do mesmo não estiver
o adjudicatário isento.
4. ENTIDADE QUE DIRIGE O ATO PUBLICO
O Ato Público é dirigido por uma comissão composta pelos elementos a seguir indicados, sendo o
primeiro o seu presidente ou quem ele delegar.
Presidente:
• Lino Fernando Domingos Romão,
Vogais:
• Daniel Duarte Moreira de Sousa
• Vanessa Sofia Marques Henriques
Suplentes:
• Michelle Henriques Ferreira
• Marta Raquel Silva
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5. ATO PÚBLICO DE VENDA
1 - A hasta pública terá lugar no Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal, sito no Largo de
São Pedro, 2510-086 Óbidos, e será dirigida pela Comissão do Procedimento.
2 - O valor do lanço mínimo de cada lote não pode ser inferior a 500,00 (quinhentos) euros.
3 - A Comissão que preside à praça pode a todo o momento suspender o ato, se verificar a
ocorrência de factos que possam falsear ou desvirtuar os objetivos da hasta pública.
4 - Quaisquer irregularidades relativas à abertura da praça, licitação e arrematação só poderão ser
arguidas até ao encerramento da hasta pública.
5 - 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, arrematado.
6. ADJUDICAÇÃO PROVISÓRIA E PAGAMENTO
1 - O imóvel é arrematado provisoriamente pela Comissão a quem tiver oferecido o lanço mais
elevado, sendo elaborado o respetivo auto de adjudicação provisória, que será assinado pelos
membros da Comissão e pelo adjudicante provisório;
2 - O pagamento será feito, através dos meios legalmente admissíveis, da seguinte forma:
a) na Tesouraria da “Óbidos Criativa, EM”, no dia da praça, 10% como sinal e princípio de
pagamento;
b) no ato da escritura, 90%.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1 - O adjudicatário procede ao pagamento de 90% do valor total da adjudicação, no ato de
transmissão definitiva do bem, cuja marcação é da responsabilidade da “Óbidos Criativa, EM”.
2 - Todos os encargos legais e despesas decorrentes da alienação são da responsabilidade do
adjudicatário.
3 - O adjudicatário fica obrigado ao pagamento do Imposto Municipal Sobre Transmissões (IMT),
documento que terá de apresentar no ato da escritura, se do mesmo não estiver isento.
8. REVERSÃO DA ADJUDICAÇÃO
1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o não cumprimento pelo adjudicatário do
procedimentos ou obrigações previstos nas condições de alienação implica a perda de quaisquer
direitos eventualmente adquiridos sobre o imóvel, revertendo para a “Óbidos Criativa, EM” o
imóvel livre de ónus e encargos e todas as edificações ou benfeitorias nele existentes, bem como
as importâncias já entregues.
2 - A prestação de falsas declarações ou a falsificação de documentos apresentados implica a
exclusão da hasta pública, bem como a anulação da adjudicação, no caso do imóvel lhe ter sido
adjudicado, perdendo para a “Óbidos Criativa, EM” as quantias já entregues, sem prejuízo da
participação à entidade competente, para efeitos de procedimentos penal.
9. ATO DE TRANSMISSÃO DO IMÓVEL
1 - O ato jurídico de transmissão da propriedade do imóvel ocorrerá no prazo de 30 dias a contar
da data da hasta pública, devendo a “Óbidos Criativa, EM” notificar o adjudicatário do local, data e
hora designada para o efeito, por carta registada, com aviso de receção, com antecedência de 8
(oito) dias úteis.
2 - Não poderá ser invocado pelo adjudicatário qualquer direito a indemnização decorrente do
prazo decorrido entre a adjudicação provisória e a definitiva, referida no ponto anterior.
10. CONSULTA DO PROCESSO
As condições de alienação estão disponíveis, em suporte digital ou para consulta no site da
“Óbidos Criativa, EM”. (www.cm-obidos.pt/criativa)
11. PENALIZAÇÕES
O incumprimento das presentes condições de alienação, por motivos imputáveis ao adjudicatário,
implicará na reversão do imóvel a favor da “Óbidos Criativa, EM”, incluindo todas as benfeitorias
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nele entretanto realizadas, sem direito a qualquer indemnização ou devolução das verbas pagas a
qualquer título.
Para conhecimento público e devidos efeitos, se publica este e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares de estilo.
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Anexo I - Ortofotomapa

Planta de localização

Legenda

1/500

Construção - 130 m2 aprox.
Artigo - 390m2 aprox.
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