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MUNICiPIO DE VILA VELHA DE RODAO

CAMARA MUNICIPAL,

EDI TA L n.° 060/2021

Dr. Luis Miguel Ferro Pereira, Presidente da Camara Municipal do Concelho de

Vila Velha de Rodao, torna public° que:

Conforme deliberacao da reuniao da Camara Municipal de 29/10/2021, vai

proceder-se no dia 16 de novembro 2021, pelas 14,30 horas, em Fratel, no edfficio da

Junta de Freguesia, a hasta pUblica para a venda de 3 (tres) lotes de terreno para

construcao (habitacao), ern Fratel - Lotes de 2 a 4, do Loteamento Urbanizacao

Tapada do Correio.

As regras para atr ibuicao dos lotes sao as seguintes:

1. Hasta Publica — Licitacao

a) Sera aberta a licitacao exclusivamente a particulares, que pretendam adquirir o lote

para construcao de habitacao propria e permanente;

b) Os lotes postos a venda encontram-se identificados nas plantas anexas ao presente

edital

2. PREcO

a) 0 lote sera entregue a quem major valor oferecer.

b) 0 preco base de licitacao sera de 1.000,00€ (mil euros) por lote, nao podendo os lances

serem de valor inferior a 100,00€ (cem euros) e sendo obrigatoria a existencia de pelo

menos urn lance para que o lote seja atribuido.

3 PODERES DE REPRESENTACAO

Os licitantes que atuem em representacao de outrem devem fazer-se acompanhar de

document° que lhes confira poderes para o efeito, sob pena de serem afastados da hasta

palica.
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MUNICiPIO DE VILA VELHA DE RODAO

CAMARA MUNICIPAL

4 CONTRATO

a) Quem arrematar o lote, procedera, no prazo de 2 dias iiteis da hasta publica, ao

pagamento do montante de 20% do valor da arrematacao que efetuou, a titulo de sinal

e principio de pagamento, sob pena de perda do direito ao lote;

b) A Camara Municipal, no prazo 90 dias da hasta piiblica, celebrard corn o arrematante

o respetivo contrato de compra e venda, corn pagamento do valor restante do lote por

parte do arrematante;

c) A Camara Municipal notificara o comprador para o dia, hora e local da assinatura do

contrato de compra e venda corn 5 (cinco) dias ateis de antecedencia;

d) Caso o arrematante nao compareca a assinatura do contrato, sem motivo valido e

atendido pela Camara Municipal, perde o direito ao lote e ao valor entregue a titulo de

sinal.

5 OBRIGAcOES DO COMPRADOR: 0 comprador flea obrigado a:

a. Apresentar projeto para a construcao no prazo maxim° de 6 meses da data da

celebracao do contrato de compra e venda;

b. Levantar a Licenca de Construcao no prazo de 6 (seis) meses contados da

notificacaode aprovacao do projeto;

c. Terminar a construcao no prazo de 18 mesesda emissao da Licenca de Obras

d. 0 comprador flea ainda obrigado a nao alienar o imovel construido, no prazo de 5
anos, contados a partir da data da emissao da Licenca de Utilizacao.

6 INCUMPRIMENTO

a) Caso ocomprador nao apresente o projeto no prazo atras referido, perde o direito ao

lote, que revertera para o municipio de Vila Velha de Rodao, sem direito a qualquer
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MUNICiP10 DE VILA VELHA DE RODAO

CAMARA MUNICIPAL,

indemnizack, ficando ainda obrigado ao pagamento de toda e qualquer despesa necessaria a

reversdo e ao registo do lote a favor do municipio;

b) No caso de o comprador nâo cumprir a obrigacAo de concluir a construcAo no prazo

devido fica obrigado a pagar ao Municipio uma multa pecuniaria cujo montante sera calculado

entre o minimo de 2 vezes o valor pago pelo lote e o maxim° do seu valor patrimonial

(constante da caderneta predial);

c) No caso de o valor da multa referida na alinea anterior ndo ser pago no prazo para tal

estabelecido pela Camara Municipal, fica o comprador sujeito a penalidade referidas em a),

sem direito a qualquer pagamento pelas obras já realizadas no lote, ficando ainda obrigado ao

pagamento de toda e qualquer despesa necessaria a reversAo e ao registo do lote a favor do

municipio.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vao

ser afixados nos lugares piiblicos do costume.

Pacos do Municipio de Vila Velha de Rodao, 02 de novembro de 2021

0 Presidente da Camara Municipal
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Assinado por:Luis Pereira
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