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ANÚNCIO

AHE]{[çA0

HÚUEF D0 tr0üíÌ{r0 pRrUADÍl DA RE0rA0 AUTÚilÍlt|lA DA ],|ADE|RA

DE

A Direção Regional. do PatrÍmónio e lnforrnática torna púbtico gue, nos terfios e para os fins do
disposto nos artigos 54.q n.s1,57.s,62,e e 63.e do Decreto Legistativo Regional n.el20l2lM.,de20
de abril, atterado e republicado peto DLR nP 24l28IlM de 3 de agosto, foi autorizado pela Resotução do Consetho de Governon.e 814 de 3L de outubro, a venda por Hasta Púbtica, dos imóveis
identificados na tabeta inÍra:
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1. IMPOSTOS E ENTREGA DAS PROPOSTAS
1.1 lrnpostos devidos:

2,4 No ato da inscrição devem fazer.se acompanhar do documento de identificação/cartão
de cidadã0, no caso de pessoas coletivas, certidão permanente, sendo que os respetivos
representantes devem vir munidos de instrumento de poderes para o ato;
2.5 Quempretenda participar na praçaÌ licitar ou preferir em nome de outrem, deve fazer-se
acompanhar de procuração ou de outro documento comprovativo que ateste que detém
os poderes necessários para o ato, sem prejuízo do disposto no número anterior;
2.6 0s eventuais preferentes deverão identificar-se antes do início da prâça com os documentos comprovativos dessa condição;
2.7 A praça é realizada na presença'da Comissão de anátise nomeada para o efeito, que procederá à respetiva abertura de propostas;
2.8 A ticitação verbalinicia-se a partir do valsr da proposta mais elevada ou, não tendo Sido
apre.sentadas propostas ou não êxistindo propostas vátÍilas, a partir do valor base de [icitação;
2,9 0 vaior dos tanços é fixado peta Comissãs em montante não inferior a 1% do valor base
de ticitação. 0 valor do, lanço é fixo, não podendb ser superior ao fixado peta Oomissão;
2.10 A tÌcÌtação tgr',rnina quãndo o Presidente da Comissão tiver anunciadq por três vezes, o
.'
tãnço rnais etevado e este não fsr
2.l1Terminada a ticitaçã0, 9e o proponente ou proponentes que apresentaram a propo.sta de
vatgr mais etevadô demonstrarem interesse, reabre-se a{icftação entre aquetes, inde'
pendentemente de terem
interessado que lieitou em

'
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2,3 0s iriteressados não proponentes e 0s proponentes para poderem intervir no ato público
deverão proceder à respetiva inscriçã0, que decorrerá no [oca[ entre as 9:30h e as 9:59h;

lmposto MunicipaI sobre as Transmissões 0nerosas (lMT), lmposto'de

Seto, Registo ds imóvel a favor do adquirente nos terrnos do Código do Registo Predial
e Regutamento Emolumentar dos Registo e Notariado;
1.2 Modatidades de pagamento: a pronto pagamento;
1.3 As propostas a apresentar devem indicar um vator de arrematação iguat ou superior à
base de Licitaçã0, acompanhadas de um cheque, de montante correspondente a 25% do
valor da proposta, endossado ao lnstituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Púbtico,
r.P. (|GCP);

1,4 0 valor proposto deverá ser expresso em euros (€), em atgarismos e por extenso, sendo
a este úttimo que se atende em caso de divergência;
1.5 As propostas devem ser apresentadas em sobrescrito fechado, com identificação no ex-

terior do proponente, morada, contato tetefónico e tote/imóvet a que respeita, que por
sua vez, é encerrado num segundo sobrescrito, dirigido à Presidente da Comissão da
HP N,e 8/2018/DRPI e endereçado à morada da Direção Regionat do Património e lnformática (DRPI), sita à Rua Atferes Veiga Pestana n.e 3D, 9050-079 Funchat;
1,6 As propostas podem ser entregues pessoatmente ou enviadas por correio, sob registo,
desde que a sua receção ocorra até às 17:00horas do dia OS|L2|âOL8. sendo listadas e
ordenadas de acordo com a respetiva apresentação;
1.7 Durante o prazo fixado no ponto anterior, os interessados podem soticitar, através do endereço etetrónico dr.pi@rnadeira.gov,pt, os esctarecimentos adicionais que considerem
necessários sobre o procedimento, A visita aos respetivos imóveis deverá ser soticitada
até 2 dias antes da data da praça.
1.8 As propostas apresentadas são tistadas e ordenadas de acordo com a respetiva apresentaçã0.
2. ABERTURA DAS PROPOSTAS-ATO PÚBLICO
2.1A praça (ato púbtico)terá lugar no diaO7ll2l20l.8, petas 10:O0horas, no auditório da Secretaria Regional dos Equipamentos e lnfraestruturas, sito à Rua Pestana Júnior, n,q 6,
9064-506 Funchal;
2,2 Podem intervir na praça os interessados, independentemente de terem apresentado proposta escrita, incluindo eventuais titutares de direitos de preferência, ou seus representantes (devidamente habititados);

3. CRlTÉRlo DEAD.JUDIC4çÃo, PAOAMENTO E ARREMATAçÃO
3.1A adjudicação provisóriaserá efetuada ao,prop€nente que no ato da prçça, tiveroÍerecido
o lance de valor mais etevado ou no caso de não haver: ticitação, ao proponente que tiver
apresentado a proposta mais etevada;
3,2 Não há tugar a adjudicação caso se verifiquem indícios de contuio entre os proponentes;
3,3 0 adjudicatário provisório deve realizar o pagamento de 25o/o do vator da adjudica@0,
salvo se tiver apresentado proposta, caso em que deve realizar o pagamento da diferença
entre os 25oÁ do valor da adjudicação e o valor do cheque que acompanhou a proposta;
3.4 0 adjudicatário provisório deverá após a arrematação, subscrever uma dectaração ern
que atesta que tomou conhecimento das condições de atienaçã0, com as quais concorda;
3,5 0 adjudicatário provisório ou o terceiro para quem este contratou devem comprovar que
têm a situação tributárla e contributiva regularizada, no prazo de 10 dias a contar da data
da adjudicação provisória;
3.6 A não apre'sentação dos documentos referidos em 3,5 imptica a não adjudicação;
3,7 Se a adjudicação não for reatizada por motivo imputávet ao adjudicatário provisório, a Direção Regionat do Património-e lnformática reserva-se o direito de não restituição do
montante pago a títuto de sina[ e de adjudicar ao proponente ctassificado em 2.e lugar;
3.8 Após o pagamento integral do valor da adjudicação é emitido o respetivo título de arre'
mataçã0, este documento, conjuntamente com o documento da adjudicação definitiva
do imóvet, constituem títul'o bastante para o registo de aquisição a favor do adjudicatário;
3,9 Peto presente anúncio, consideram-se notificados todos os titulares de direitos de pre,
ferência para exêrcerem o seu direito (devidamente habiLitados) querendo, no ato da
praça, terminada a licitação;
3,10 As peças do prêsente procedimento, constituídas peto presente anúncio e as fichas técnicas dos imóveis, encontram-se disponíveis para consutta na Direção Regiona[ do Pa-

trimónio e lnformática, dentro do horário norma[ de trabalho e no sítio da internet
http ://i m oveis. ma de i ra. gov, pt,

0 presente anúncio não dispensa a leitura das restantes peças do procedimento
Funchal, 5 de novembro de 2018
A Diretora Regional do Património e lnformática

Etia Ribeiro
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