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EDITAL 

N.º de Registo 305  Data 10/01/2023  Processo 2023/300.10.003/1  

 

VÍTOR MANUEL MARTINS GUERREIRO, Presidente da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, 

FAZ PÚBLICO que, em conformidade com a deliberação camarária tomada em 6 de janeiro de 

2023, se procederá à arrematação, em hasta pública de: 

– DUAS BANCAS DE PEIXE E MARISCO: Banca B15 e B17 destinadas à venda de peixe e 

marisco. A arrematação será feita a quem oferecer maior quantitativo acima da base de 

licitação que se fixa em € 175,00, sendo os lanços fixados num mínimo de € 50,00O valor 

mensal a pagar é de € 41,18; 

– DUAS MESAS NO MERCADINHO DOS PRODUTORES: Mesas C9 e C10, destinadas à venda de 

produtos autorizados no Mercado Municipal. A arrematação será feita a quem oferecer maior 

quantitativo acima da base de licitação que se fixa em € 50,00 por mesa, sendo os lanços 

fixados num mínimo de € 20,00. O valor mensal a pagar por cada mesa é de € 2,75; 

– A hasta pública terá lugar perante o executivo municipal, em reunião ordinária a realizar no 

próximo dia 17 de janeiro de 2023, pelas 14h30 no Salão Nobre do Edifício dos Paços do 

Município 

– A licitação só se considera finda quando não tenha sido coberto o lanço mais elevado, 

depois de anunciado este por três vezes; 

– O facto de haver um lanço único, não impedirá a arrematação, mas a praça pode ser adiada 

em qualquer momento se houver suspeitas de conluio entre os concorrentes; 

– À Câmara reserva-se o direito de não adjudicar ao maior lanço oferecido quando reconheça 

não haver vantagem económica, moral ou disciplinar ou ainda se verificar haver conluio entre 
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os licitantes ou outras situações anómalas, o que será deliberado na própria reunião 

camarária; 

– No dia da arrematação será paga a taxa referente ao valor da adjudicação acrescida do IVA à 

taxa legal em vigor; 

– Os arrematantes serão devidamente identificados e, quando não sejam os próprios, deverão 

apresentar procuração bastante. Quando representem pessoa coletiva, devem apresentar 

também documento que comprove os poderes de que se arrogam. Deverão ser portadores do 

cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e cartão de contribuinte. 

– O arrematante deverá ainda proceder à entrega de todos os documentos que lhe sejam 

exigidos, nomeadamente declarações comprovativas de possuir a sua situação tributária 

regularizada perante a Segurança Social e Finanças e, bem assim, não ser devedor ao 

município de quaisquer importâncias, sob pena de se considerar a arrematação sem efeito. 

E para constar se lavrou este edital e outros de igual teor que vão ter a publicidade necessária 

por afixação nos lugares públicos do costume. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

Vítor Manuel Martins Guerreiro 
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