
MUNICÍPIO DO CARTAXO 

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO 

 

 

 

ANÚNCIO 

 
Pedro Miguel Magalhães Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, no uso da 

competências atribuídas pela al. b) do n.º 1 do art.º 35.º, conjugado com o disposto na al. g) 

do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e com o disposto nos artigos 7.º, 

8.º e 77.º a 95.º do Regime Jurídico do Património Imobiliário do Estado – RJPIE – DL n.º 

280/2007 e suas alterações) e do Regulamento de Transmissão e Venda da Zona de 

Actividades Económicas do Casal Branco, torna público que em reunião ordinária da Câmara 

Municipal, de 19 julho de 2021, foi deliberado proceder à venda de 25 parcelas/lotes, 

constantes do Plano de Pormenor do Parque de Negócios de Casal Branco, abaixo 

identificados, nas seguintes condições: 

1. Identificação das Parcelas/ lotes 
 

QUADRO DE PARCELAMENTO 

PARCELA 

 

 
n.º 

 

 
área (m²) 

 
 

Descrição 
predial 

 

 
Matriz 

parcelas para indústria/ armazenagem 

P01 2 993 3348/20081126 5370 

P02 2 598 3349/20081126 5371 

P03 2 598 3350/20081126 5372 

P04 2 598 3351/20081126 5373 

P05 2 598 3352/20081126 5374 

P06 2 598 3353/20081126 5375 

P07 2 598 3354/20081126 5376 

P08 2 593 3355/20081126 5377 

P09 2 993 3356/20081126 5378 

P10 2 993 3357/20081126 5379 

P11 2 598 3358/20081126 5380 

P12 2 598 3359/20081126 5381 

P13 2 598 3360/20081126 5382 

P14 2 598 3361/20081126 5383 

P15 2 598 3362/20081126 5384 

P16 2 598 3363/20081126 5385 

P17 2 598 3364/20081126 5386 

P18 2 993 3365/20081126 5387 

P25 1 938 3372/20081126 5394 

P26 1 836 3373/20081126 5395 
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P27 1 836 3374/20081126 5396 

P28 2 356 3375/20081126 5397 

P29 2 356 3376/20081126 5398 

P30 2 356 3377/20081126 5551 

P31 1 562 3378/20081126 5400 

 

1.2. Consigna-se que se encontra em curso procedimento de alteração do Plano de Pormenor 

da Zona de Actividades Económicas do Casal Branco, visando o emparcelamento de todas as 

parcelas/lotes objeto da venda numa única parcela/lote, de cujos termos cumpre aos 

concorrentes tomar conhecimento junto da Câmara Municipal, de que resultará uma única 

parcela/lote com a seguinte composição e especificações: 
 

QUADRO DE PARCELAMENTO 

PARCELA EDIFICABILIDADE MÁXIMA  
 

USO 4 

ESTACIONAMENTO 5 

 
 

n.º 

 
 

área (m²) 

aimp¹ abc²  

n. max. pisos 3 

cércea cota de  
 

ligeiros 

 
 

pesados max. (m²) max. max. soleira 

 (m²) acsol abcsol (m)  

parcelas para indústria/ armazenagem 

P01 62 579 31 435 37 060 2  9  ind./ 
armz. 

372 74 

 
1 - área de implantação máxima 

 
2 - área bruta de construção máxima 

 
3 - número de pisos acima/ abaixo da cota de soleira 

 
4 - ind./ armz. - indústria e/ ou armazém 

 
5 - estacionamento privado considerando a área bruta de construção máxima 

 
 

1.3. As parcelas/lotes são vendidas no estado em que se encontram, competindo ao 

concorrente a quem forem atribuídas a realização de todas as obras de urbanização 

necessárias constantes dos projetos de especialidades do Plano de Pormenor do Zona de 

Actividades Económicas do Cartaxo, que decorram da alteração em curso, bem como a 

elaboração dos necessários projetos de especialidade. 

 

 
2. Preço 

O preço base de venda das parcelas/lotes é €524.120,00. 
 

 
3. Modalidade da venda e procedimento de licitação. 

3.1. A venda das parcelas/lotes será efetuada em regime de propriedade plena e na 

modalidade de processo de candidatura com pré-qualificação, mediante a apresentação de 
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proposta em carta fechada, seguida de procedimento de licitação, a que serão admitidos os 

concorrentes previamente qualificados que tiverem apresentado proposta cujo valor não seja 

inferior em 20 % em relação ao valor da proposta mais elevada. 

3.2. O valor de cada lanço da licitação não poderá ser inferior 10.000,00€. 

3.3. Apenas serão aceites propostas para aquisição de todas as parcelas/lotes supra 

identificadas. 

 

 
4. Condições de pré-qualificação 

4.1. Com a proposta, os concorrentes devem apresentar uma descrição sumária do tipo de 

negócio que pretendem desenvolver no local, indicando o montante estimado do 

investimento a realizar, o seu prazo estimado de realização, o número de postos de 

trabalho a criar no primeiro ano do investimento e o nível previsto de poluição do solo, 

águas e ar da atividade a desenvolver. 

4.2. O júri do procedimento deliberará de imediato a admissão das propostas e entidades que 

poderão prosseguir no procedimento de venda. 

4.3. A Câmara Municipal do Cartaxo reserva-se o direito de não qualificar propostas que não 

se insiram na política da Câmara Municipal do Cartaxo, designadamente não serão 

qualificadas as propostas: (i) que não apresentem a descrição referida no ponto anterior, 

(ii) cujo plano de negócio seja incompleto, incoerente ou não passível de concretização e 

(iii) cuja atividade possa ser considerada poluente. 

4.4. Das deliberações do júri, cabe reclamação para Câmara Municipal do Cartaxo, sem efeito 

suspensivo. 

 

 
5. Modo e prazo de apresentação das propostas 

5.1 As propostas devem ser apresentadas em dois sobrescritos fechados, identificando-se no 

exterior dos mesmos o proponente, que, por sua vez, serão encerrados num terceiro 

sobrescrito exterior dirigido ao presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, devendo 

constar num a descrição da atividade sumária do tipo de negócio, referida no ponto 3.1. e 

no outro o preço oferecido. 

5.2 As propostas podem ser enviadas por correio registado ou entregues pessoalmente na 

sede Câmara Municipal do Cartaxo, sita na Praça 11 de Novembro, no Cartaxo, até às 16 

horas do trigésimo dia útil posterior à publicitação da venda. 
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              6. Local e data do ato público de abertura das propostas e procedimento de licitação 

O ato público de abertura das propostas e subsequente procedimento de licitação terá lugar 

no salão da Câmara Municipal do Cartaxo, pelas 10:30 horas do primeiro dia útil seguinte ao 

termo do prazo para a apresentação das propostas. 

 

 
7. Exclusão das propostas 

Serão excluídas as propostas que (i) forem recebidas fora do prazo estabelecido para sua 

apresentação, (ii) ofereçam um preço inferior ao preço base fixado pela Câmara, (iii) não 

apresentem todos os elementos solicitados que devam acompanhar a proposta, (iv) não 

respeitem o modo de apresentação estabelecido no n.º 5.1. do presente Anúncio, ou (v) que 

não cumpram as estipulações do programa de concurso ou do caderno de encargos. 

 

 
8. Critério de atribuição 

A proposta de valor mais elevado, ou o lanço de valor mais elevado como resultante do 

procedimento de licitação, se a este houver lugar. 

 

 
9. Forma de pagamento 

9.1 O concorrente a quem tenha sido feita atribuição das parcelas/lotes deverá, no prazo de 

48 horas, apresentar na Câmara Municipal do Cartaxo os documentos necessários à 

celebração da escritura de venda ou do contrato de promessa de compra e venda e 

efetuar o pagamento inicial de 20% do preço do lote, a título de sinal e princípio de 

pagamento, sob pena de a mesma se considerar sem efeito. 

9.2 A restante parte do preço será paga no ato de celebração da escritura de venda das 

parcelas/lotes, que deve ter lugar nos 180 dias seguintes ao pagamento inicial. 

9.3 Se o interessado o solicitar, e mediante a celebração de contrato de promessa, a restante 

parte do preço poderá ser paga, no máximo em três prestações, nos termos seguintes (i) a 

primeira, no mínimo de 15%, no prazo de um mês; (ii) a segunda, no mínimo de 15%, no 

prazo de três meses e (iii) a terceira, da restante parte do preço, no prazo de seis meses. 

9.4 Em caso de incumprimento do prazo estabelecido para o pagamento de qualquer das 

prestações, adjudicatário, promitente comprador, será notificado por carta registada para 

efetuar o pagamento da prestação em falta, acrescida dos respetivos juros de mora até ao 

décimo dia seguido posterior à receção da carta, com a expressa advertência que o não 

pagamento no prazo indicado, determina o incumprimento definitivo das condições da 

venda com as consequentes revogação da adjudicação e perda das quantias que tenham 

sido pagas, bem como a obrigação de imediata entrega das parcelas/lote. 
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9.5 A escritura será celebrada após o pagamento integral do preço, mas poderá ser celebrada 

antes se o comprador assim o desejar, caso em que deve apresentar garantia bancária à 

primeira solicitação que cubra o valor do capital em dívida. 

9.6 Sendo o pagamento efetuado em prestações, será celebrado contrato de promessa de 

compra e venda do qual constarão todas as condições da venda do lote. 

 

 
10. Prazos para a realização das infraestruturas, início e conclusão das edificações e início da 

atividade económica 

10.1 O adjudicatário no prazo máximo de seis (6) meses, após a assinatura do contrato de 

compra e venda, deverá apresentar a comunicação prévia devidamente instruída com os 

projetos de especialidades das obras de urbanização e em condições de ser admitida nos 

termos do disposto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. 

10.2 No prazo máximo de três (3) meses após a admissão da comunicação prévia o 

adjudicatário deve dar inicio às obras de urbanização. 

10.3 O adjudicatário no prazo máximo de seis (6) meses, após a admissão da comunicação 

prévia das obras de urbanização, deverá apresentar a comunicação prévia devidamente 

instruída com os projetos de arquitetura e de especialidades e em condições de ser 

admitida nos termos do disposto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. 

10.4 A construção da(s) edificação(ões) poderá ser realizada por fases, quando a sua 

dimensão o justifique, o interessado o requeira e a Câmara Municipal do Cartaxo o 

autorize. 

10.5 A autorização do faseamento é consignada no contrato de promessa de compra e 

venda ou na escritura de venda ou em adenda a qualquer um deles. 

10.6 A Câmara Municipal do Cartaxo apenas poderá autorizar o faseamento desde que na 

primeira fase fique garantido o início da atividade. 

 

 
11. Reversão das parcelas/lotes 

O não cumprimento pelo adjudicatário dos procedimentos ou obrigações previstos nas 

condições de alienação, designadamente o não pagamento das prestações e a não realização 

das obras de urbanização e o não início da atividade económica nos prazos 

regulamentarmente previstos, implica a perda de quaisquer direitos eventualmente adquiridos 

sobre as parcelas/lotes, que reverterão para o Município do Cartaxo livres de ónus e encargos 

com todas as edificações ou benfeitorias nele existentes, bem como a perda das importâncias 

que tenham sido pagas. 
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12.   Situação tributária e contributiva 
 

12.1 No prazo de 10 dias a contar da data da atribuição das parcelas/lotes, o concorrente 

deve comprovar que tem a situação tributária e contributiva regularizada, sob pena de 

automática caducidade da atribuição das parcelas/lotes. 

12.2 Igualmente deve ser comprovada a regularidade da situação tributária e contributiva, 

quando da celebração do contrato de promessa e da escritura pública 

 

 
13. Impostos e outros encargos e despesas devidos 

São da responsabilidade do comprador o imposto municipal sobre transação de imóveis (IMT), 

o imposto de selo (IS), os emolumentos notariais e de registo predial e os custos inerentes à 

apresentação da proposta. 

 

 
13. Sujeição ao Regulamento de Venda e Transmissão de Lotes da Zona de Actividades 

Económicas do Casal Branco 

13.1 O Regulamento de Venda e Transmissão de Lotes da Zona de Actividades Económicas 

do Casal Branco é aplicável a tudo quanto não se encontre expressamente previsto no 

presente Anúncio. 

13.2 O regime de construção do lote e respetivas edificações obedecerá ao previsto nas 

especificações do Plano de Pormenor do Casal Branco. 

13.3 A instalação de qualquer atividade económica no lote fica sujeita às condições gerais 

legalmente estabelecidas, em especial as relativas ao licenciamento industrial e ambiental 

necessários. 

 
 
 

Cartaxo, 09 de agosto de 2021 
 
 
 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal 
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