
 

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 1

 
Condições especiais de venda 

 

1. Objeto 

Alienação de edifício de 3 pisos, através de hasta pública, mediante a apresentação de 
proposta em carta fechada, seguida de licitação verbal, de acordo com as condições a 
seguir clausuladas. 

O procedimento de alienação do imóvel foi autorizado pela Câmara Municipal em 
reunião de 31/08/2022, nos termos do disposto na alínea g) do nº 1 do artº 33º do 
anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação. 

 

2. Identificação do imóvel 

Localização – Rua 10 de Agosto, nºs 64 a 74 – Figueira da Foz 
Área total – 747,10 m2 
Área de implantação – 309,90 m2 
Área bruta privativa total – 707,00 m2 
Registo predial – descrito na ficha nº 2957/São Julião 
Inscrição matricial – artigo urbano 8277 da freguesia de Buarcos e São Julião 
 

3. Ónus: 2 contratos de arrendamento habitacional e 1 contrato de arrendamento 
comercial 

4. Base de licitação e lanços 

Base de licitação – € 175.000,00 
Valor de cada lanço mínimo - € 1.000,00 

 

5. Condições de admissibilidade da proposta 

5.1. Os interessados devem apresentar proposta de valor superior à base de 
licitação, sob pena de não ser considerada. 

5.2. 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, até às 17H00 de 26/09/2022 

5.3. Abertura das propostas: dia 27/09/2022 às 10h00, abertura das propostas, seguida 

de licitação verbal. 
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6. Condições para a intervenção urbanística 

O imóvel situa-se na Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano da Figueira da 
Figueira e respetivo Programa de Reabilitação Urbana. 

Nos termos do Plano Diretor Municipal (PDM) da Figueira da Foz em vigor, o imóvel está 
inserido na classe de Espaços Centrais de Tipo I, quanto à planta de Ordenamento, 
sendo aplicáveis os seguintes artigos do regulamento do PDM que se transcrevem: 

 Artigo 89º 
Identificação 
  
1. Os Espaços Centrais de Tipo I abrangem zonas significativas do ponto de vista do urbanismo e 
da arquitetura para a história dos respetivos aglomerados urbanos, contribuindo para a 
valorização da imagem urbana, pelo que devem ser protegidas e promovidas. 
2. Nestes espaços, qualquer intervenção deve observar os seguintes princípios: 
a) preservar as fachadas principais do edifício com todos os seus elementos não dissonantes, 
sendo possível abrir novos vãos ou modificar os vãos existentes ao nível do piso térreo; 
b) manter os elementos arquitetónicos e estruturais de valor patrimonial do edifício, 
designadamente abóbodas, arcarias, estruturas metálicas ou de madeira. 
  
Artigo 90º 
Uso e ocupação 
  
1. Estes espaços destinam-se a uso habitacional, turístico, comercial, de serviços, e também a 
equipamentos de utilização coletiva e espaços verdes de utilização coletiva, públicos e privados. 
2. Estes espaços integram os núcleos antigos de Buarcos, Figueira da Foz e Tavarede, Maiorca, 
Quiaios, Alhadas, Santana e Paião. 
3. Além dos usos e ocupações interditas no Artigo 84º, nestes espaços também é interdita a 
instalação industrial e a armazenagem, exceto quando esta seja compatível com os usos 
admitidos no nº 1 do presente artigo. 
4. Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se instalações incompatíveis quando 
exista: 
a) produção de ruídos, fumos, cheiros, efluentes ou resíduos que agravem as condições de 
salubridade; 
b) perturbação das condições de trânsito e estacionamento, com origem na movimentação de 
cargas e descargas em regime permanente, prejudicando a via pública; 
c) agravamento dos riscos de incêndio ou explosão; 
d) dimensões/caraterísticas arquitetónicas não conformes com a escala urbana; 
e) a não observância de disposições que vierem a ser estabelecidas em regulamentos municipais. 

  
 
Artigo 91º 
Regime de edificabilidade 
  
1. As edificações existentes nestes espaços devem ser objeto de obras de conservação, sendo 
permitidas obras de alteração, ampliação e reconstrução nos termos do disposto nas alíneas 
seguintes: 
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a) as obras de alteração só são admitidas, desde que visem adequar e melhorar as condições do 
respetivo desempenho funcional; 
b) a ampliação e/ou reconstrução devem respeitar a morfologia e a volumetria da zona 
envolvente, não podendo ultrapassar a moda da altura da fachada do lado do arruamento onde 
se integra o edifício; 
c) profundidade da edificação: 
c.1) quando não existam edifícios confinantes: 15 metros, com exceção dos pisos térreo e em 
cave; 
c.2) quando existam edifícios confinantes: alinhamento pela fachada de tardoz dos mesmos. Nos 
casos em que esta profundidade não permita assegurar as indispensáveis condições de 
segurança e salubridade, admite-se uma maior profundidade, desde que não exceda 15 metros, 
com exceção dos pisos térreo e em cave; 
c.3) no caso dos empreendimentos turísticos, equipamentos de utilização coletiva e conjuntos 
comerciais, a profundidade máxima admissível será a estritamente necessária às exigências 
funcionais do edifício e que garante uma melhor integração morfológica, tipológica e ambiental 
na envolvente; 
d) índice de impermeabilização ≤ 80%, com exceção nos espaços de colmatação para casos 
devidamente justificados em função da reduzida dimensão da parcela. 
2. Só são permitidas obras de demolição, totais ou parciais, nas seguintes situações: 
a) quando sejam necessárias para a execução de plano de pormenor; 
b) quando a edificação careça dos requisitos de segurança e salubridade indispensáveis ao fim a 
que se destina, e a respetiva beneficiação ou reparação seja técnica ou economicamente 
inviável; 
c) quando a edificação ameace ruína ou ofereça perigo para a saúde pública e para a segurança 
das pessoas; 
d) quando sejam evidentemente necessárias para a execução de obras de reabilitação que 
contribuam para a valorização urbanística e arquitetónica do edifício e envolvente; 
e) quando o edifício existente constitua uma intrusão arquitetónica ou urbanística de má 
qualidade e que seja desqualificadora da imagem do conjunto urbano onde se insere. 
3. Nos casos referidos nas alíneas b) a e) do número anterior, a demolição só poderá ser 
permitida após realização de vistoria que vise o estado de conservação estrutural do edifício e 
qualidade arquitetónica do mesmo. 
4. Não é permitida a demolição parcial ou total de edifícios nos casos em que a construção a 
erigir não contribua para a valorização estética do conjunto em que venha a integrar -se. 

5. Em caso de nova edificação subsequente à demolição total ou parcial ou no 
preenchimento dos vazios da malha urbana, em parcelas com área inserida em 
perímetro urbano inferior a 2 000m2, a altura da fachada, as tipologias construtivas e os 
alinhamentos devem respeitar o disposto nas alíneas b) a d) do nº 1 do presente artigo, 
não sendo invocável a eventual existência de edifício(s) que exceda(m) a altura da 
fachada predominante do conjunto. 
6. (revogado). 
7. Às operações urbanísticas a realizar em parcelas com área inserida em perímetro urbano igual 
ou superior a 2 000 m2, ou em parcelas em que, independentemente da sua área, seja necessária 
a construção de arruamentos, aplicam-se os parâmetros para a operação de loteamento, 
designadamente os seguintes: 

a) índice de utilização ≤ 1.30, sendo que 0.30 são aplicados exclusivamente a área 
destinada ao número mínimo de lugares de estacionamento previsto no artigo 37º, 



 

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 4

instalada em cave ou através de outra solução urbanística devidamente justificada, que 
diminua a impermeabilização do solo; 
b) número de pisos máximo acima da cota de soleira: 4; 
c) densidade habitacional ≤ 60 fogos/ha, poderá ser excecionada mediante decisão da 
câmara municipal, com fundamento em motivos de manifesto interesse público e 
urbanístico; 
d) dimensionamento mínimo dos espaços verdes e de utilização coletiva, dos 
equipamentos de utilização coletiva, e das infraestruturas de estacionamento em 
conformidade com o disposto nos artigos 37º e 111º; 
e) alinhamentos de acordo com o disposto no Artigo 35º; 
f) cedências mínimas em conformidade com o disposto nos artigos 37º, 111º e 112º; 
g) infraestruturas obrigatoriamente ligadas à rede pública; 
h) índice de impermeabilização ≤ 80%. 
8. Em operações urbanísticas que sejam consideradas como de impacte relevante, e aos 

edifícios que determinem, em termos urbanísticos, impactes semelhantes a operação de 
loteamento, nos termos de regulamento municipal, aplicam-se os parâmetros 
estabelecidos no nº 7 do presente artigo. 

 
 
O imóvel está referenciado como imóvel de valor patrimonial na planta de valores 
patrimoniais do PDM, pelo que obedece ainda ao disposto no artigo 14.º do 
regulamento do PDM 
  
Artigo 14º 
Regime específico dos imóveis, conjunto de imóveis e elementos singulares com valor 
patrimonial 
1. Os imóveis, conjunto de imóveis e elementos singulares referenciados, estão identificados na 
Planta de Ordenamento – Valores Patrimoniais, e correspondem ao conjunto de bens imóveis de 
valor arquitetónico, histórico, artístico, religioso, social ou simbólico, científico ou técnico 
relevante, e também aqueles cujos contextos de formação e caraterísticas particulares se 
revelem emblemáticos ou significativos no espaço e tempo em que se desenvolveram e se 
encontram. Compreendem igualmente conjuntos edificados marcantes na escala dos lugares, e 
elementos singulares, integrados ou isolados, com reconhecido valor histórico, artístico, religioso, 
social ou simbólico, de antiguidade ou de raridade. 
2. Qualquer intervenção neste património referenciado deve contribuir para a sua salvaguarda e 
valorização, respeitando as caraterísticas essenciais que lhe conferem o valor patrimonial. 
3. Admitem-se obras de alteração e ampliação desde que devidamente justificadas e que não 
desvirtuem as caraterísticas arquitetónicas do existente. 
4. A demolição total ou parcial dos imóveis referenciados só é admitida nos casos seguintes: 
a) por razões que ponham em causa a segurança de pessoas e bens; 
b) por razões de salubridade e higiene; 
c) nos casos em que a mesma tenha como objetivo a requalificação arquitetónica e/ou 
urbanística; 
d) para valorização do imóvel ou do conjunto em que se insere, através da supressão de partes 
sem valor arquitetónico e histórico; 
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e) por outros motivos de manifesto interesse público. 
5. Quando, em sede de vistoria, se considerar que na fachada ou no interior do edifício objeto de 
demolição parcial ou total, existem elementos decorativos que importa salvaguardar, tais como 
cantarias, portas, serralharias, azulejaria e outros elementos decorativos, deve ser prevista a sua 
reintegração e/ou a adequada conservação e registo pelos serviços de cultura da Câmara 
Municipal, através da sua incorporação no Banco de Materiais ou Banco de Azulejo do Município, 
se assim for solicitado. 
6. As operações de demolição total ou parcial, bem como as intervenções a efetuar em imóveis 
revestidos a azulejos de reconhecido valor patrimonial ficam sujeitas à legislação específica em 
vigor sobre a proteção do património azulejar. 
7. A demolição total ou parcial dos imóveis referenciados é obrigatoriamente precedida de 
parecer por parte dos serviços competentes da Câmara Municipal. 
8. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, na ilha da Morraceira e Salgado da Figueira 
da Foz, as novas edificações ou as intervenções em edificações existentes devem observar o 
seguinte: 
a) as construções terão caracter amovível ou ligeiro, deverão integrar-se na envolvente natural e 
ser realizadas em materiais compatíveis com os valores paisagísticos, ecológicos e culturais em 
presença, e deverão seguir o modelo construtivo tradicional no salgado; 
b) nas edificações existentes não se admitem ampliações superiores a 50% da área de 
construção; 
c) as edificações devem ter uma largura entre 5 e 6 metros, e uma altura máxima da fachada de 
5,00 metros. 
9. Qualquer proposta de demolição ou intervenção nos imóveis onde se encontrem instalados 
estabelecimentos que tenham sido ou venham a ser reconhecidos pelo município de 
“estabelecimento ou entidade de interesse histórico e cultural ou social local”, fica sujeita ao 
regime legal em vigor sobre o reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de 
interesse histórico e cultural ou social local. 
10. A Câmara Municipal deve desencadear, no prazo de 3 anos a contar da entrada em vigor do 
Plano, os procedimentos legalmente previstos para a classificação ou inventariação dos bens que 
integram o património referenciado. 

 
 

7. Prazos 

O comprador deverá apresentar nos serviços do Departamento de Planeamento e 
Urbanismo no prazo de 12 meses a contar da data do contrato de compra e venda, 
o pedido para a realização da respetiva operação de reabilitação, nos termos 
previstos no RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação) e na ARU do 
Centro Urbano da Figueira da Foz. 

É admissível a prorrogação deste prazo, por igual período, devendo o pedido ser 
devidamente justificado e sujeito a aprovação. 

O comprador obriga-se a reabilitar o prédio no prazo máximo de 5 anos, a contar 
da data da celebração do contrato de compra e venda. 

O incumprimento de algum dos prazos atrás indicados poderá dar lugar à 
resolução do contrato de compra e venda. 
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8. Licitação, preferência e arrematação provisória 

Os procedimentos inerentes à realização da praça são os previstos no art.º 11º do 
Regulamento para Alienação de Bens Imóveis do Município da Figueira da Foz nº 
73/2008, publicado na II Série do Diário da República nº 30, de 12 de fevereiro de 
2008, destacando-se: 

a) A licitação inicia-se a partir do valor da proposta apresentada mais 
elevada. 

b) Em igualdade de licitação, terá direito de preferência o anterior 
proprietário deste prédio e o interessado identificado no anúncio do site 
“Casa Pronta” nº 48522/2022 datado de 29/03/2022, sujeitando-se ao 
cumprimento das presentes condições. 

c) Se não existirem propostas escritas, o prédio poderá ser adjudicado 
provisoriamente a quem, no ato da praça pública, fizer a melhor oferta de 
preço, nunca inferior à base de licitação acrescida de 1% desse valor. 

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

9. 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 
relevante sobre a identificação do proponente ou outra qualquer causa 
devidamente justificada. 

10. Critério de adjudicação 

O preço mais elevado apresentado (ou licitado), caso haja lugar a licitação, sem 
prejuízo do disposto na alínea b) do ponto 8 das presentes condições. 

11. Pagamento 

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

a) 25 % com a adjudicação provisória; a título de sinal; 

b) 25 % no prazo de 10 dias seguidos, a contar do dia seguinte à notificação da 
adjudicação definitiva; 

c) O restante valor será pago no ato da celebração do contrato de compra e 
venda. 
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12. Celebração do contrato 

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

13. 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 imóvel 
adquirido, que corresponde ao preço constante do contrato. 

 

14. Benefícios fiscais e incentivos à reabilitação urbana 

São concedidos benefícios fiscais e incentivos à reabilitação urbana do imóvel objeto 
de alienação, nos termos previstos no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 
– Operação de Reabilitação Urbana do Centro Urbano da Figueira da Foz. 

15. Transmissão a terceiros 

Se após a venda do imóvel o comprador pretender fazer negócio com terceiros 
sobre o mesmo bem, o novo proprietário fica vinculados 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 titular do prédio. 

 

16. Disposições finais 

As presentes condições farão parte integrante do documento que formalize a 
venda do imóvel. 

Aos casos não expressamente previstos nestas cláusulas, aplica-se o Regulamento 
Para Alienação de Bens Imóveis do Município da Figueira da Foz e, 
subsidiariamente, as normas de direito administrativo. 
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Anexos: 

- Caderneta predial urbana 

- Planta de localização 

- Planta do prédio 

- Certificado energético 

- Regulamento para alienação de bens imóveis do Município da Figueira da Foz 


