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Secção I 

Disposições Gerais 

Artigo 1.º 

Normas habilitantes do procedimento e sua publicitação 

1. O presente procedimento funda-se no disposto na al. g) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, nos artigos 7º, 8º e 77º a 95º do Regime Jurídico 

do Património Imobiliário do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei nº 280/2007, na atual redação, 

e no Regulamento de Venda e Transmissão de Lotes na Zona de Actividades Económicas do Casal 

Branco. 

2. A decisão de contratar foi tomada por deliberação da Câmara Municipal do Cartaxo de 19 de 
julho de 2021. 

3. O presente procedimento será tornado público mediante Anúncio, a publicitar através de edital 

a afixar na sede da Câmara Municipal, sita na Praça 15 de Dezembro, 2070-050 Cartaxo e no 

portal da Internet da Câmara Municipal do Cartaxo. 

 

Artigo 2.º 

Objeto do concurso e regime de venda 

1. O concurso tem por objeto a alienação das parcelas de terreno abaixo identificadas, que 

integram o Plano de Pormenor do Parque de Negócios do Casal sito na freguesia de Pontével, 

Concelho do Cartaxo e são propriedade do Município do Cartaxo: 

QUADRO DE PARCELAMENTO 

PARCELA EDIFICABILIDADE MÁXIMA  
 
 

USO 4 

ESTACIONAMENTO 5 
 
 

 
Descrição predial 

 
 

 
Matriz 

 

 
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 2 993 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3348/20081126 5370 

P02 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3349/20081126 5371 

P03 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3350/20081126 5372 

P04 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3351/20081126 5373 

P05 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3352/20081126 5374 

P06 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3353/20081126 5375 

P07 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3354/20081126 5376 

P08 2 593 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3355/20081126 5377 

P09 2 993 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3356/20081126 5378 

P10 2 993 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3357/20081126 5379 

P11 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3358/20081126 5380 

P12 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3359/20081126 5381 

P13 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3360/20081126 5382 

P14 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3361/20081126 5383 
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P15 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3362/20081126 5384 

P16 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3363/20081126 5385 

P17 2 598 1 349 1 574 2 - 9 - ind./ armz. 16 3 3364/20081126 5386 

P18 2 993 1 056 1 281 2 - 9 - ind./ armz. 13 3 3365/20081126 5387 

P25 1 938 1 010 1 235 2 - 9 - ind./ armz. 12 2 3372/20081126 5394 

P26 1 836 1 137 1 362 2 - 9 - ind./ armz. 13 3 3373/20081126 5395 

P27 1 836 1 137 1 362 2 - 9 - ind./ armz. 13 3 3374/20081126 5396 

P28 2 356 1 137 1 362 2 - 9 - ind./ armz. 13 3 3375/20081126 5397 

P29 2 356 1 137 1 362 2 - 9 - ind./ armz. 13 3 3376/20081126 5398 

P30 2 356 1 137 1 362 2 - 9 - ind./ armz. 13 3 3377/20081126 5551 

P31 1 562 751 976 2 - 9 - ind./ armz. 10 2 3378/20081126 5400 

 

 
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 

2. A venda será realizada em regime de propriedade plena. 

3. O Plano de Pormenor do Parque de Negócios do Casal Branco encontra-se em fase de alteração 

promovida pelo Município do Cartaxo, visando o emparcelamento de todas as parcelas/lotes 

supra identificadas numa 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 

 

 

4. Cumpre aos interessados tomar conhecimento junto Divisão de Planeamento e Administração 

Urbanística da Câmara Municipal do Cartaxo acerca do procedimento de alteração em curso do 

Plano de Pormenor. 
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Artigo 3.º 

Concorrentes 

A este concurso podem concorrer todas as entidades individuais ou coletivas interessadas. 
 

 
Artigo 4.º 

Consulta do processo de concurso 

1. O processo de concurso pode ser consultado na sede do Município do Cartaxo, sita na Praça 15 

de Dezembro, no Cartaxo, em todos os dias úteis, entre as 10.00h e as 12.30h e entre as 14:00h 

e as 16.30h e no sítio da internet do Município: www.cm-cartaxo.pt . 

2. O processo de consulta na sede do Município deve ser precedido de agendamento através de 

envio de mensagem de correio eletrónico para juridico@cm-cartaxo.pt . 

 

Artigo 5º 

Pedidos de esclarecimento sobre as peças patenteadas 

1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre as peças do procedimento durante o 

primeiro terço do prazo de apresentação de propostas. 

2. Os esclarecimentos serão solicitados, por escrito, à Comissão da hasta pública e dirigidos ao 

Presidente da Comissão, através de correio eletrónico para o seguinte endereço: juridico@cm- 

cartaxo.pt . 

3. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão da hasta pública, até ao fim do segundo terço 

do prazo de apresentação de propostas e serão afixados no sítio da internet do Município. 

 

Artigo 6º 

Estado dos bens a vender 

1. As parcelas são vendidas no estado em que se encontram, não sendo aceite qualquer 

reclamação sobre o seu estado ou defeitos que apresentem. 

2. Compete ao adquirente, a suas exclusivas expensas, realizar as obras de urbanização em falta, 

mediante a prévia apresentação para aprovação dos projetos respetivos na Câmara Municipal 

ou quaisquer outras entidades que sejam competentes. 

3. Consideram-se em falta, designadamente, as seguintes obras de urbanização: 

a) Ligação da rede interna de distribuição de água (abastecimento, consumo e bocas de 

incêndio) à rede existente na EN365.2; 

b) Ligação da rede interna de drenagem de águas residuais e industriais ao emissário de 

Pontével, a cerca de 800m de distância, por sistema gravítico; 

c) Na rede viária executar pavimentos viários e pedonais; 

d) Rede de drenagem de águas pluviais a ligar à linha de água na extrema sul do Parque de 

Negócios do Casal Branco; 

http://www.cartaxo.pt/
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e) Rede de telecomunicações; 

f) Rede de gás; 

g) Rede de eletricidade. 
 

 
Artigo 7º 

Visitas ao local 

1. Os interessados poderão visitar o local do Parque de Negócios do Casal Branco, desde que o 

requeiram, durante o primeiro terço do prazo para a apresentação das propostas, por escrito 

ou por correio eletrónico para o seguinte endereço: juridico@cm-cartaxo.pt 

2. As visitas deverão realizar-se até ao final do segundo terço do mesmo prazo, das 9h00 às 12h00 

e das 14h00 às 16h00, sendo o respetivo agendamento comunicado aos interessados por correio 

eletrónico para endereço a indicar por estes. 

 

Secção II 

Propostas 

Artigo 8º 

Prazos para apresentação e de validade das propostas 

1. As propostas podem ser enviadas por correio registado ou entregues pessoalmente na sede 

Câmara Municipal do Cartaxo, sita na Praça 15 de Dezembro, no Cartaxo, até às 16 horas do 30º 

dia útil posterior à publicitação da venda. 

2. As propostas são válidas pelo prazo de 66 dias úteis, contados da data do termo do prazo fixado 

para a apresentação das mesmas. 

 

Artigo 9º 

Modo de apresentação das Propostas 

1. A Proposta, a elaborar nos termos do Anexo I (Modelo de Proposta) ao presente Programa, será 

assinada pelo concorrente ou por representante com poderes para o obrigar nos termos legais. 

2. Nos casos de agrupamento, a mesma deverá ser assinada pelo representante comum dos 

membros que o integram, caso em que devem ser juntos os instrumentos de mandato emitidos 

por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por 

todos os seus membros ou respetivos representantes. 

3. A Proposta será acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Para as pessoas coletivas, fotocópia da certidão do registo comercial, (ou código de acesso 

à Certidão Permanente “online”), no caso das sociedades comerciais e, quanto às 

restantes pessoas coletivas, fotocópias do ato constitutivo e estatutos, e respetivas 

publicações, ata de aprovação dos estatutos, ata das eleições e tomada de posse dos 

órgãos sociais e registo de beneficiário efetivo, dentro do prazo de validade; 

b) Para as pessoas singulares documento comprovativo do reconhecimento da assinatura. 

http://www.cartaxo.pt/
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4. Nos casos de agrupamento, a declaração deve ser assinada pelo representante comum dos 

membros que o integram, caso em que devem ser juntos à declaração os instrumentos de 

mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, 

deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes. 

5. As propostas devem ser apresentadas da seguinte forma: 

a) Por escrito, em língua portuguesa; 

b) Em invólucro, opaco e fechado, contra recibo ou remetido pelo Correio, sob registo e com 

aviso de receção, com a identificação do concorrente e do procedimento, dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, contendo três outros invólucros, opacos e 

fechados: (i) um, contendo o preço oferecido, nos termos do Anexo I e os documentos 

referidos no nº 3, escrevendo-se no seu exterior “Proposta” e (ii) outro, contendo 

descrição sumária do tipo de atividade 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, escrevendo-se no seu exterior 

“Descrição da atividade”. 

6. Não são admitidas propostas variantes, nem propostas condicionadas, sendo apenas admitidas 

propostas para a totalidade das parcelas a vender, tendo em conta a alteração ao Plano de 

Pormenor de que resultará o emparcelamento de todas as parcelas. 

 

Artigo 10º 

Preço base 

1. O preço base de referência para efeitos de apresentação de propostas é de €524.120,00 

(quinhentos e vinte e quatro mil cento e vinte euros). 

2. Será aberto procedimento de licitação, a que serão admitidos os concorrentes previamente 

admitidos que tiverem apresentado proposta cujo valor não seja inferior em 20 % em relação 

ao valor da proposta mais elevada. 

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

 
Artigo 11º 

Critério de adjudicação 

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

de licitação, se a este houver lugar. 

 
 
 

Secção III 

O ato público 
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Artigo 12º 

Ato público 

1. A abertura das propostas ocorrerá, em sessão pública, no Edifício dos Paços do Município, no 

dia útil imediatamente subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentação das 

propostas, pelas 10h30m; 

2. Os concorrentes, bem como os seus representantes devidamente credenciados, podem, 

durante a sessão do ato público, examinar os documentos apresentados no praxo fixado pela 

Comissão e reclamar da lista de concorrentes. 

 

Artigo 13º 

Exclusão das propostas 

1. Constituem causas de exclusão das propostas: 

a) A sua receção fora do prazo fixado para a apresentação das mesmas; 

b) Não estarem assinadas nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 9º; 

c) Não serem acompanhadas dos documentos referidos no nº 3 do artigo 9º; 

d) A não obediência às formalidades exigidas no nº 4 do artigo 9º; 

e) O oferecimento de preço inferior ao preço base; 

f) Que sejam variantes, condicionadas, ou que não englobem a totalidade das parcelas a 

vender; 

g) A existência de fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis 

de falsear as regras de concorrência. 

2. Serão ainda excluídas as propostas que não se insiram na política da Câmara Municipal do 

Cartaxo para o Parque de Negócios do Casal Branco, designadamente não serão qualificadas as 

propostas: (i) cujo plano de negócio seja incompleto, incoerente ou não passível de concretização 

e (ii) cuja atividade possa ser considerada poluente. 

3. Das deliberações do Comissão, cabe reclamação para Câmara Municipal do Cartaxo, sem efeito 

suspensivo. 

 
Artigo 14º 

 Forma de pagamento 

1. O concorrente a quem tenham sido adjudicadas as parcelas 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 adjudicação se considerar sem efeito. 

2. A restante parte do preço será paga no ato de celebração da escritura de venda das parcelas, que 

deve ter lugar nos 180 dias seguintes ao pagamento inicial. 

3. Se o adjudicatário o solicitar, e mediante a celebração de contrato de promessa, a restante parte do 

preço poderá ser paga 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. 
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4. Em caso de incumprimento dos prazos estabelecidos para o pagamento de qualquer das prestações, 

o adjudicatário, promitente comprador, será notificado, por carta registada com aviso de receção, para 

efetuar o pagamento da prestação em falta, 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. 

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 e juros que possam ser devidos. 

 

 
Artigo 15º 

Situação tributária e contributiva 

1. No prazo estabelecido no n.º 1 do artigo anterior, o concorrente deve comprovar que tem a situação 

tributária e contributiva regularizada, sob pena de automática caducidade da adjudicação. 

2. A regularidade da situação tributária e contributiva deve ser também comprovada quando da 

celebração da escritura pública de venda. 

 

 
Artigo 16º 

Sujeição ao Regulamento de Venda e Transmissão de Lotes do Parque de Negócios do Casal Branco 

1. O Regulamento de Venda e Transmissão de Lotes do Parque de Negócios do Casal Branco é aplicável 

a tudo quanto não se encontre expressamente previsto no presente programa de concurso. 

2. O regime de construção do lote e respetivas edificações obedecerá ao previsto nas especificações do 

Plano de Pormenor do Casal Branco. 

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. 

 

 
Artigo 17º 

Omissões 

Aos casos omissos aplicar-se-á o previsto no Regime Jurídico do Património Imobiliário do Estado, 

aprovado Decreto-Lei nº 280/2007 e suas alterações e demais legislação aplicável. 
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Anexo I 

(Modelo de Proposta) 

(nome, número de documento de   identificação   e   morada),   na   qualidade   de representante 

legal de (*) (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, 

firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do 

procedimento relativo à alienação de 25 lotes, destinados à construção de uso industrial/armazém, sitos 

no Parque de Negócios do Casal Branco, em Casal Branco - Pontével, freguesia de Pontével, que integram 

o Plano de Pormenor do Parque de Negócios do Casal Branco, declara, que pretende adquirir os 

referidos Lotes pelo valor de € (valor indicado por extenso). 

 
 

Para o efeito, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar o 

Contrato em conformidade com as regras do Regulamento de Venda e Transmissão de Lotes na Zona 

de Actividades Económicas do Casal Branco, do Caderno de Encargos e Programa do Concurso, 

relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

 

 
Mais declara, sob compromisso de honra, que: 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de 

atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação 

análoga, nem tem o respetivo processo pendente; 

b) Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram condenados 

por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional (1); 

c) Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram objeto de 

aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (2); 

d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social (em Portugal) 

(no Estado de que é nacional ou no qual se situa o seu estabelecimento principal) (3); 

e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos (em Portugal) (no Estado de 

que é nacional ou no qual se situa o seu estabelecimento principal)(4); 

f) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do 

Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, no artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, e no n.º 

1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos (5); 

g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do 

Código do Trabalho (6); 

h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela 

utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e 

contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa 

obrigação, (em Portugal) (no Estado de que é nacional ou no qual se situa o seu estabelecimento 

principal) (7); 
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i) Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram condenados 

por algum dos seguintes crimes (8): 

i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 

2.º da Acão Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho; 

ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do 

artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho; 

iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros 

das Comunidades Europeias; 

iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, 

de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais; 

j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na preparação 

e elaboração das peças do procedimento. 

 

 
O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica: 

a) Consoante o caso, a exclusão da candidatura apresentada ou a caducidade da adjudicação que 

eventualmente sobre ela recaia; 

b) A participação dos factos à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

 
 

O declarante tem, também, pleno conhecimento das demais obrigações e compromissos que estão 

consignados no Regulamento de Venda e Transmissão de Lotes na Zona de Actividades Económicas do 

Casal Branco, no caderno de Encargos e Programa do Concurso e assume o seu cumprimento. 

 
(local), (data). 
(assinatura) (9) 

 
 

 
(*) Colocar, se aplicável 

(1) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 

(2) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação 

(3) Declarar consoante a situação. 

(4) Declarar consoante a situação. 

(5) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 

(6) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 

(7) Declarar consoante a situação. 

(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. 

(9) Assinatura do candidato ou seu representante legal 

http://www.cartaxo.pt/

