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Condições especiais de venda 

 

1. Objeto 

Alienação do imóvel sito no Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz abaixo 
identificado, através de hasta pública, mediante a apresentação de propostas em carta 
fechada, seguida de licitação verbal, de acordo com as condições especiais de venda a 
seguir clausuladas e ao abrigo das disposições estabelecidas no Regulamento para 
alienação de bens imóveis do Município da Figueira da Foz. 

O procedimento de alienação do imóvel foi autorizado pela Assembleia Municipal em 
sessão de 18/12/2020. 

 

2. Condições de admissibilidade da proposta 

2.1. Os interessados devem apresentar proposta para o imóvel de valor superior à 
base de licitação, sob pena de não ser admitida. 

2.2. Modo de apresentação das propostas – em sobrescrito fechado, com a 
identificação do processo de alienação e dirigido ao Serviço de Património – 
Divisão de Finanças e Património, Câmara Municipal da Figueira da Foz, Av. 
Saraiva de Carvalho, 3080-384 Figueira da Foz, até às 17H00 de 22/03/2021. 

Caso as propostas sejam remetidas pelo correio, por carta registada, a receção deverá 

ocorrer dentro do prazo atrás indicado. 

2.3. Abertura das propostas: dia 23/03/2021 às 11h00, seguida de licitação verbal, na 

sala das sessões do edifício dos Paços do Município. 

3. Identificação do prédio 

– Edifício onde estiveram instaladas as Oficinas Municipais 

Localização – Rua das Tilias - Parque Industrial da Figueira da Foz 

Afetação na matriz – armazéns e atividade industrial 

Área total – 9.257,00 m2 

Área de implantação – 1.836,25 m2 

Cércea – 1 piso 

Ano de construção - 2003 
 

4. Base de licitação e lanços mínimos  

- Base de licitação –  €720.000,00  
- Valor de cada lanço mínimo – € 1.000,00 
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5. Condições para a operação urbanística 

O prédio encontra-se localizado em espaço classificado como solo urbano e 
qualificado como espaço de atividades económicas, sendo permitido a instalação 
de estabelecimentos industriais e empresariais, de acordo com a legislação em 
vigor, sendo também permitidos outros usos, nos termos previstos no artigo 102º 
do regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor. 

O regime de edificabilidade é o previsto no artigo 103 do referido regulamento. 

6. Prazo 

O comprador deverá apresentar o requerimento para início do licenciamento da 
operação urbanística, nos termos previstos no RJUE (Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação), no prazo de 12 meses a contar da data do contrato de 
compra e venda. 

É admissível a prorrogação deste prazo, por prazo não superior a 6 meses, com 
autorização do Presidente da Câmara, devendo o pedido ser devidamente 
justificado. 

7. Licitação e arrematação provisória 

Os procedimentos inerentes à realização da praça da hasta pública são os previstos 
no artigo 11º do Regulamento para Alienação de Bens Imóveis do Município da 

Figueira da Foz, destacando-se: 

a) A licitação verbal inicia-se a partir do valor da proposta apresentada mais 
elevada para o imóvel, de acordo com o valor dos lanços mínimos atrás 
indicados, procedendo-se à arrematação provisória a quem, no ato da praça 
pública, fizer a melhor oferta. 

b) Se não existirem propostas escritas: 

• Inicia-se a licitação verbal a partir do valor base de licitação, com 
lanços mínimos de € 1000,00 (mil euros) procedendo-se à arrematação 
provisória a quem, no ato da praça pública, fizer a melhor oferta. 

• Caso não haja licitação verbal, cada prédio poderá ser adjudicado 
provisoriamente a quem, no ato da praça pública, fizer uma oferta de 
valor superior à base de licitação em € 1000,00 (mil euros). 

c) No final da praça será elaborado o respetivo auto de arrematação 
provisório. 

8. Arrematação definitiva 

A arrematação definitiva será autorizada pela Câmara Municipal 

A Câmara Municipal reserva-se o direito de não arrematar definitivamente o 
imóvel, caso haja fundados indícios de conluio entre os proponentes, exista erro 
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relevante sobre a identificação do proponente ou outra qualquer causa 
devidamente justificada. 

9. Critério de adjudicação. 

O preço mais elevado apresentado (ou licitado), caso haja lugar a licitação para o 
imóvel. 

10. Pagamento 

O pagamento do preço do imóvel será efetuado da seguinte forma: 

a) 15 % na data da adjudicação provisória, a título de sinal; 

b) O restante valor será pago no dia da assinatura do contrato de compra e 
venda. 

11. Celebração do contrato 

O contrato de compra e venda deverá ser celebrado no prazo de 60 dias 
seguidos, a contar da data da adjudicação definitiva do imóvel. 

12. Impostos e encargos devidos 

São devidos os impostos inerentes à transmissão onerosa do imóvel - IMT (Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis), e Imposto de Selo, bem como os 
emolumentos prediais e encargos com a realização do contrato de compra e 
venda. 

Nos termos da regra 16ª do CIMT o IMT incide sobre o valor do bem adquirido, 
que corresponde ao preço constante do contrato. 

 
13. Transmissão a terceiros 

Se após a venda do imóvel o comprador pretender fazer negócio com terceiros 
sobre o mesmo, o novo proprietário ficará vinculado às presentes condições de 
venda, devendo comunicar no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do 
contrato de compra e venda, a identificação do novo titular do prédio. 

 

14. Disposições finais 

O teor dos números 5 e 6 das presentes condições deverão constar no contrato de 
compra e venda. 

Aos casos não expressamente previstos nestas cláusulas, aplica-se o Regulamento 
Para Alienação de Bens Imóveis do Município da Figueira da Foz nº 73/2008, 
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publicado na II Série do Diário da República nº 30, de 12 de fevereiro de 2008 e, 
subsidiariamente, as normas de direito administrativo. 

 

Anexos: 

- Planta de localização 

- Fotos do local 

- Planta do PDM 

 


