
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 61 / 2022  
Processo Nº 2022/300.10.005/589  

 

Alienação em Hasta Pública de veículos em estado de sucata e de uma viatura usada | nº1/2022 

 
António José Monteiro Carvalho, Vereador da Câmara Municipal de Aljezur, no uso da Competência Delegada 

pelo Sr. Presidente da Câmara 

Torna público que: 

Em cumprimento da deliberação do órgão executivo, tomada em reunião de Câmara Municipal, no dia 30 de 

junho de 2022, irá decorrer, mediante Hasta Pública, a alienação de veículos em estado de sucata e de uma 

viatura usada, propriedade desta Câmara Municipal.  

 

I – Programa e condições do procedimento da alienação em Hasta Pública 

1. Entidade alienante  

Município de Aljezur, com sede na Rua Capitão Salgueiro Maia, 8670-051 - Aljezur, com o número de identificação 

de pessoa coletiva 505932512 e com o telefone 282990010. 

2. Objeto  

Constitui objeto da presente Hasta Pública, a alienação de veículos e sucata considerados abandonados na via 

pública, por estacionamento indevido ou abusivo e de uma viatura usada, por não oferecer condições de 

segurança para o serviço, tendo por base o Regulamento de Inventário e Cadastro do Património Municipal.  

3. Local e horário para o Ato Público  

O ato público realizar-se-á no dia 13 de julho de 2022, pelas 10h30min, junto aos Armazéns Municipais, sito na 

Rua da Cooperativa – Igreja Nova, Aljezur.   

4. Esclarecimentos e agendamentos de visitas  

Os interessados podem requerer uma visita aos locais onde se encontram depositados os bens, para efeitos de 

verificação dos mesmos, por via de contacto com o Serviço de Património, mediante marcação prévia através do 

telefone 282243310 ou 282240509, durante o horário de expediente do Município (dias uteis das 9h às 15h30). A 

visita a requerer nos termos do ponto anterior, mediante disponibilidade dos serviços, pode ser realizada até ao 

dia anterior ao da sessão da hasta pública. 

 

 

 

 



5. Características dos lotes a alienar   

O ato público de arrematação será feito de acordo com o seguinte:   

Lote 1 – Veículos em estado de sucata 

Lote Estado Matrícula Marca/Modelo Preço Base de Licitação (€) 

1 

Sucata 59-53-BO Citroen 

750,00 € 

Sucata 82-58-DU Rover 

Sucata 4091 BWH Mercedes 

Sucata TX-64-95 Ford Fiesta 

Sucata TX-13-68 Volkswagen 

Sucata 05-41-LO Range Rover 

Sucata XV-69-96 Ford Transit 

Sucata 72-20-GV Renault Mégane 

Sucata 87-78-GT Opel Vectra 

Sucata 77-36-AT Peugeot 106 

Sucata 60-03-EZ Mitsubishi Lancer 

Sucata 92-53-AQ Toyota Dyna 

Sucata 11-58-QS Mitsubishi 

Sucata 9105-CCM MG 

Sucata BX-54-06 Opel Corsa 

Sucata CKX 576 Peugeot J5 

Sucata OL-52-85 VW Golf 

 

Lote 2 – Viatura usada  

 

 

 

Lote Estado Ano Matrícula Marca Modelo Categoria Preço Base de Licitação (€) 

2 Viatura 2004 80-46-ZE MAN 
10.225 

FOCL 

Pesado de   

passageiros 
3.500,00€ 



6. Condições de admissão  

a) Apenas se podem habilitar ao lote 1 do presente ato público, na qualidade de proponentes, empresas em 

nome individual ou pessoas coletivas, legalmente constituídas e habilitadas, nos mesmos termos, com 

poderes bastantes para arrematar;  

b) Relativo ao lote 2, podem se habilitar na qualidade de proponentes, pessoas em nome individual ou 

coletivo legalmente constituídos e habilitados, nos mesmos termos, com poderes bastantes para 

arrematar; 

c) Todos habilitados devem comparecer no local devidamente identificados ou fazerem-se representar por 

procurador devidamente habilitado para o efeito.  

7. Critérios do Ato Público  

a) Após início do ato, os interessados poderão licitar verbalmente, cada lote, sendo o valor mínimo de 

licitação para cada lote de 10,00€; 

b) O lote será arrematado a quem oferecer maior lanço; 

c) Após arrematação do lote 1, e entrega do valor total licitado, será entregue ao adquirente as certidões 

respeitantes a cada veículo em estado de sucata para proceder ao abate do mesmo; 

d) Após arrematação do lote 2, e entrega do valor total licitado, será entregue ao adquirente o livrete, 

registo de propriedade da viatura e requerimento de registo automóvel para que possa proceder à 

alteração de propriedade da viatura; 

e) Os arrematantes dispõem de 5 dias após a arrematação dos bens, para apresentar os documentos 

comprovativos de que se encontram em situação regularizada perante o estado Português em sede de 

contribuições e impostos, bem como relativamente à situação contributiva para com a segurança social; 

f) A não apresentação dos documentos supramencionados implica a revogação da arrematação bem como 

a perda das importâncias já pagas; 

g) Não serão admitidas quaisquer reclamações sobre o estado dos bens e eventuais defeitos. 

8. Prazos de pagamento 

a) O arrematante dispõe de 24h, após o ato público, para entregar 50% do valor que licitado, e o 

remanescente deverá ser pago nos 10 dias uteis subsequentes à data de homologação da ata de 

arrematação para o lote; 

b) O pagamento será efetuado na Tesouraria da Câmara Municipal de Aljezur. 

9. Modo de levantamento dos bens  

a) Para o lote 1, o adquirente deverá levantar os veículos em estado de sucata nos 10 dias úteis 

subsequentes à data de homologação da ata de arrematação, após efetuado o total pagamento 

correspondente para o lote. Deverá também apresentar, no prazo máximo de 10 dias úteis, após o 

levantamento dos bens, o documento de certificado de destruição das mesmas pelas entidades 

competentes; 
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b) Para o lote 2, o adquirente deverá levantar a viatura usada nos 10 dias úteis subsequentes à data de 

homologação da ata de arrematação, após efetuado o total pagamento correspondente ao lote e 

apresentação de documento comprovativo de entrega de declaração de registo de propriedade nos 

Serviços de Registo Automóvel; 

c) O não cumprimento das condições de aquisição, implica para o adquirente a perda de quaisquer direitos 

sobre o bem, bem como das importâncias já pagas; 

d) O aquirente dos bens deverá possuir mão de obra e viaturas de recolha e transporte dos bens adquiridos 

do local atual até ao seu destino final.  

 

Paços do Concelho de Aljezur, ao dia um do mês de julho de dois mil e vinte e dois.  

 

 

No uso da competência delegada   
pelo Senhor Presidente da Câmara,   

O Vereador, 
 

 
 
 

- António José Monteiro Carvalho - 
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