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Município de São Vicente
Câmara Municipal

ANUNCIO

Faz-se saber que o Município de São Vicente vai realizar no dia 13 de dezembro de
2018, pelas 10:00 horas, uma Hasta Pública para venda de um bem imóvel que a seguir
se identifica, e nas condições anunciadas:
Descrição - Prédio urbano composto por uma fração autónoma, do prédio em regime de
Propriedade Horizontal, designada pela letra C, de um piso, 1º andar, afeto a serviços,
com 288,30 m2 de superfície, sendo 172,90 de Área privativa e 115,40 de área
dependente, sito na Estrada D. João V n.º 34, 9240 225, São Vicente, descrito na
Conservatória do Registo Predial de São Vicente, sob o número 1146/19960207,
freguesia e concelho de São Vicente, e inscrito na matriz predial sob o artigo U-2678-C;
Disposições Gerais – As intervenções a levar a efeito no imóvel municipal a alienar
terão de ser efetuadas em conformidade com as normas impostas pelo Plano Diretor
Municipal de São Vicente e demais normas legais e regulamentares aplicáveis.
Valor Base de Licitação – 135 000,00€
Modalidade de Pagamento – O pagamento do valor de adjudicação será efetuado da
seguinte forma: 25% na sequência imediata do ato publico, e o valor remanescente na
data de outorga da escritura.
Local – A hasta terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Município, Largo Município
n.º 2, 9240-225, São Vicente.
Condições gerais de venda – Aos procedimentos de venda em hasta pública do imóvel
acima identificados aplicam-se as disposições constantes do programa de procedimento
sendo que a entrega de propostas deverá ser até às 17:30 horas do dia 07 de dezembro
de 2018 na Divisão Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos, nos dias úteis
das 9:00 horas às 12:30 horas e das 14:00 horas às 17:30 horas, bem como na página do
Município - http://www.cm-saovicente.pt;
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Proceda-se à publicitação do presente anuncio.
Largo do Município, n.º 2, Vila, 29 de novembro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal

José António Gonçalves Garcês

