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ANÚNCIO 

 

Faz-se saber que o Município do Porto vai realizar, no próximo dia 15 de julho de 2021, pelas 

10:30, na Sala da Assembleia Municipal, sita nos Paços do Concelho, 5º piso, a hasta pública 

de arrendamento para fins não habitacionais de quatro imóveis (armazéns) que a seguir se 

identificam, e nas condições enunciadas: 

 

Nº Localização Uso Área m2) Pisos 
Valor 
base 

Lanços 
mínimos 

A Viela do Buraco, 16/18 Armazém 60 m2 
1 piso e 

entrepiso 
420,00 € 50,00 € 

B Rua de Baixo, 14/16 (no local 8/10) Armazém 30 m2 1 piso 180,00 € 50,00 € 

C Rua da Lada, 128/130 Armazém 40 m2 1 piso 280,00 € 50,00 € 

D 
Rua de Baixo e Escadas de S. Francisco de 

Borja, S/N 
Armazém 105 m2 

1 piso e 
entrepiso 

630,00 € 50,00 € 

 

 

Ato Público 

O ato público terá lugar no edifício municipal dos Paços do Concelho, no dia e hora acima 

indicados, perante a Comissão designada para o efeito. 

 

Apenas poderão assistir ou intervir no ato público os interessados que previamente 

tenham efetuado a inscrição para assistir ou participar no referido ato. 

A inscrição para assistir ou participar no ato público poderá ser efetuada a partir da data do 

anúncio até dois dias úteis antes da data de realização da hasta pública, através do correio 

eletrónico: dmci@cm-porto.pt ou através de requerimento a entregar no Gabinete do Munícipe. 

 

Valor base de licitação  

O valor base de licitação de cada um dos imóveis e o valor dos lanços mínimos são os indicados 

no quadro supra.  

 

Critérios de adjudicação 

O critério de adjudicação será o do valor mais elevado proposto pelo arrendamento, não podendo 

ser inferior ao valor base de licitação. 

 

Renda mensal 

A renda mensal corresponderá ao valor da adjudicação, e será devida a partir da data de 

celebração do contrato de arrendamento. 
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Caução 

A caução, de valor correspondente a duas mensalidades da renda proposta, poderá ser prestada 

por depósito, garantia bancária ou seguro-caução e será mantida até ao termo do arrendamento.  

O pagamento da caução deverá concretizar-se, obrigatoriamente, imediatamente a seguir ao ato 

público, aquando da adjudicação provisória. 

O adjudicatário deverá reconstituir integralmente a caução, nos 10 dias seguintes à comunicação 

que para o efeito lhe for dirigida, quando daquela sejam utilizadas quaisquer importâncias. 

 

Concorrentes 

Podem concorrer todos os interessados, devendo para o efeito apresentar os documentos 

indicados na alínea 5.1 do Programa do Procedimento. Os representantes de concorrentes 

deverão apresentar-se devidamente credenciados para o efeito.  

 

Visitas ao imóveis 

Para visita ao imóveis deverá ser efetuado um registo através do correio eletrónico dmci@cm-

porto.pt. 

 

Informação e documentação 

Poderá obter informação detalhada sobre estes imóveis e a respetiva documentação no sítio do 

Município do Porto (www.cm-porto.pt). 

 

Esclarecimentos 

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos elementos patenteados 

deverão ser solicitados, por escrito, à Divisão Municipal de Cadastro e Inventário, através de 

correio eletrónico (dmci@cm-porto.pt), no primeiro terço do prazo fixado para a realização do ato 

público. 

 

Pelo Diretor Municipal de Finanças e Património 

O Diretor de Departamento Municipal de Património 

 

 
 
 

 
 

(Competência delegada pela O.S. n.º I/343222/18/CMP, de 04.10.2018, publicada no B.M.E. n.º 4304, de 16.10.2018 e Despacho 
de suplência NUD/90602/2021/CMP, de 23.02.2021) 
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