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EDITAL 

Alienação de Prédios Urbano pertencente ao Património Municipal  

(Convite à apresentação de proposta) 

 

Ricardo João Barata Pereira Alves, Eng.º, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, torna público que, 

no uso da competência que lhe foi delegada pela Câmara Municipal em sua reunião de 22 de Outubro de 

2013, nos termos do disposto da alínea h) do n.º1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, de que 

vai ser alienado, em procedimento por ajuste direto nos termos do Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de Agosto 

na sua atual redação, o prédio abaixo identificado, pertencente ao Município de Arganil. 

 

Um – prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia do Sarzedo sob o nº 1014º, é terreno para 

construção urbana, denominado lote nº 21, situado na Relvinha, 3300-408 Sarzedo, tem de área total do 

terreno, 3.295,00 m2, de área de implantação do prédio 1.150,00 m2, área bruta de construção 2.530,00 m2, 

área bruta dependente 0,00 m2, confronta a norte e poente com arruamento, a sul com zona arbórea e a 

nascente com lote nº 22 (Silvino & Rainho, Lda). Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Arganil sob o nº 3001/20040318; 

 

Preço Base de Licitação:   

68.000,00€ para a (verba um). 

 

Impostos e encargos devidos: 

Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), salvo se dele estiver isento; Imposto 

Municipal de selo e  encargos decorrentes da celebração da respetiva escritura de compra e venda. 
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Modalidades de pagamento  

1. O pagamento do preço deve ser feito a pronto pagamento; 

2. Pode ser admitida a modalidade do pagamento em prestações, o  qual inclui juros sobre o capital em 

dívida de acordo com as taxas em vigor para o diferimento de pagamentos de dívidas ao Estado. Esta 

modalidade de pagamento tem uma duração máxima de 12 meses, sendo que a transmissão formal do 

imóvel (escritura pública) apenas será realizada após o integral pagamento do preço. 

 

Local, horário de funcionamento, dia e hora limite para apresentação de propostas: 

As propostas devem ser apresentadas em subscrito fechado, identificando-se no exterior do mesmo o 

proponente, que por sua vez é encerrado num segundo sobrescrito dirigido ao Presidente da Comissão de 

Alienação responsável pela condução do procedimento por ajuste direto, podendo ser entregues na Divisão 

de Administração Geral e Financeira – Secção Financeira/Património, durante o período normal de 

funcionamento dos serviços (09:00H às 13H e das 14:00H às 17:00H) ou enviadas por correio, sob registo, 

sendo aceites apenas aquelas que forem recebidas até à hora e data limite. As propostas deverão ser 

entregues em carta fechada, no edifício dos Paços do Município, Praça Simões Dias, apartado 10, 3304-954 

Arganil, até às 17:00 horas do dia 14 de Agosto de 2014. 

 

Data, hora e local da abertura das propostas:  

As propostas são abertas, pela comissão, no dia 18 de Agosto de 2014, pelas 10H nos Paços do Concelho.  

 

Elementos  que devem ser indicados na proposta e respetivos documentos que a instruem: 

As propostas devem ser instruídas de forma a identificar o bem a que se propõem candidatar; qual o preço 

proposto; o prazo e respetivas condições de pagamento. Deve ser apresentada uma proposta por escrito, 

indicando o  valor da proposta, igual ou superior à base de licitação, devendo acompanhar a proposta um 

cheque de montante correspondente a 5% do valor proposto para o imóvel a  adquirir, emitido à ordem do 

Município de Arganil, o qual será devolvido ao (s) proponente (s) a quem não for adjudicado o respetivo bem. 
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Critérios de selecção das candidaturas: 

Serão excluídas as candidaturas que não preencham os requisitos previstos no anúncio e no presente edital. 

 

Prazo durante o qual os concorrentes mantêm a sua proposta 

Os concorrentes devem manter a sua proposta até à efetiva celebração da escritura pública. 

 

Critérios da adjudicação: 

O imóvel será adjudicado provisoriamente pela comissão a quem tiver oferecido o preço mais elevado, desde 

que o mesmo seja superior ao preço base da licitação. 

 

Outros Elementos considerados relevantes: 

Os interessados devem ter conhecimento pessoal do estado de conservação do imóvel objeto do presente 

procedimento, devendo expressamente, declarar que o adquirem no estado em que se encontra e que 

corresponde à sua livre e espontânea vontade. O edifício semiacabado encontra-se abrangido pelo alvará 

emitido pelo Município de Arganil e parecer favorável emitido pela Direção Regional de Economia do Centro, 

cuja finalidade será para industria de tipo 3 da fabricação de móveis de cozinha, mobílias, portas, aduelas, 

licenciamento que não se pretende alterar. 

 

Local onde pode ser consultado o programa do procedimento 

Encontra-se disponível para consulta nos Paços do Concelho, no  sítio da  internet  da Câmara Municipal em 

( www.cm-arganil.pt) , bem como  no Jornal da Fundação da Comarca de Arganil e Juntas de Freguesia de 

Arganil e Sarzedo, o presente edital. 

 

Paços do Município de Arganil, 14 de Julho de 2014. 

 

http://www.cm-arganil.pt/
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