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EDITAL N.º 87/2017 

Registo n.º 12412/2017  

 
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO DOMINIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE SINES 

 
CONDIÇÕES GERAIS PROCEDIMENTO 

 
HASTA PÚBLICA Nº 07/2017 

 
 

Artigo 1º 
ÂMBITO 

 
1. O Presente procedimento de alienação dos imóveis melhor identificados no artigo 2º (segundo), mediante 

Hasta Pública, é elaborado nos termos e para os efeitos previstos na alínea h) do nº 1 do artº 33º do Anexo I 
à Lei nº 75/2013, de 12/09, em conformidade com a deliberação da Câmara Municipal de Sines de 03 de 
agosto de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. A presente Hasta Pública tem como finalidade adjudicar os imóveis identificados no artigo 2º do presente, a 

quem esteja interessado por negócio de compra e venda a realizar no ato público da Hasta Pública. ---------- 
 

3. A propriedade dos imóveis será transmitida no estado em que se encontrar à data da adjudicação provisória.  
 

Artigo 2º 
OBJETO 

 
1. A presente hasta pública tem por objeto a alienação dos prédios urbanos no estado em que se encontram e 

que infra se identificam, e em observação dos parâmetros urbanísticos (área de construção do edifício aci-
ma da cota de soleira, área de construção do edifício abaixo da cota de soleira, área de implantação do edi-
fício, altura da fachada, n.º de pisos acima da cota de soleira, n.º de pisos abaixo da cota de soleira, n.º de 
fogos e uso) que a seguir se discriminam: 
 
a) Lote 6 do Loteamento Municipal dos Pré-Fabricados da Estrada da Floresta, com a área de 127,1 m2, 

inscrito na matriz predial urbana, da freguesia e concelho de Sines, sob o artº 6604 e descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Sines sob o número 6180/20120309 e inscrito a favor do Município de 
Sines pela Ap. 1 de 1956/11/24 e que vai identificado na Planta de Síntese do Loteamento sob o Anexo 
I o qual faz parte integrante do presente procedimento, com os seguintes indicadores e parâmetros ur-
banísticos: 
- área de construção do edifício acima da cota de soleira – 180,0 m2; 
- área de construção do edifício abaixo da cota de soleira – 100,0 m2; 
- área de implantação do edifício – 100,0 m2; 
- altura da fachada – 6,5 m; 
- n.º de pisos acima da cota de soleira – 2; 
- n.º de pisos abaixo da cota de soleira – 1; 
- n.º de fogos – 1; 
- uso – Habitação. 
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b) Lote 7 do Loteamento Municipal dos Pré-Fabricados da Estrada da Floresta, com a área de 139,4 m2, 
inscrito na matriz predial urbana, da freguesia e concelho de Sines, sob o artº 6984 e descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Sines sob o número 6181/20120309 e inscrito a favor do Município de 
Sines pela Ap. 1 de 1956/11/24 e que vai identificado na Planta de Síntese do Loteamento sob o Anexo 
I o qual faz parte integrante do presente procedimento, com os seguintes indicadores e parâmetros ur-
banísticos: 
- área de construção do edifício acima da cota de soleira – 220,0 m2; 
- área de construção do edifício abaixo da cota de soleira – 100,0 m2; 
- área de implantação do edifício – 110,0 m2; 
- altura da fachada – 6,5 m; 
- n.º de pisos acima da cota de soleira – 2; 
- n.º de pisos abaixo da cota de soleira – 1; 
- n.º de fogos – 1; 
- uso – Habitação. 
 

 
2. O polígono de implantação dos lotes está definido na Planta de Síntese do Loteamento Municipal dos Pré-

Fabricados da Rua da Floresta (Anexo I). ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Artigo 3º 
VALOR BASE DA LICITAÇÃO 

 
O valor base de licitação dos lotes melhor identificados no supra artº 2º do presente é de 35 700,00 € (trinta e 
cinco mil e setecentos euros) para o Lote 6 e de 41 600,00 € (quarenta e um mil e seiscentos euros) para o Lote 
7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Artigo 4º 
VISITA AOS IMÓVEIS 

 
1. Os imóveis identificados no supra artº 2º do presente poderão ser visitados por quaisquer interessados, até 

ao dia anterior à realização da hasta pública, desde que o requeiram, por escrito, ao Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, com antecedência de, pelo menos, dois dias úteis de antecedência, relativamente à data 
pretendida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Na resposta ao requerente indicar-se-á o dia e hora da visita ao local e que será acompanhado por trabalha-

dor do Município de Sines. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Na impossibilidade de realizar a visita na data pretendida e/ou perante um fluxo de pretendentes que os 
serviços municipais não possam satisfazer, serão agendadas datas para disponibilização dos imóveis à visita 
pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artigo 5º 

CONSULTA DO PROCEDIMENTO E OBTENÇÃO DE CÓPIAS 
 

1. As peças do procedimento, encontram-se disponíveis para consulta no Serviço de Gestão Patrimonial, loca-
lizado no Edifício Técnico da Câmara Municipal de Sines, desde a data de publicação do Edital onde pode-
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rá ser examinada durante o horário de expediente, entre as 9h00 e as 16h00, ou no sítio da internet 
www.sines.pt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Poderão ser solicitadas cópias das referidas peças e levantadas na morada indicada no número anterior, 
mediante o pagamento da quantia calculada nos termos da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais. -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Os interessados poderão igualmente descarregar as peças da Hasta Pública no sítio da internet 

www.sines.pt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. É da exclusiva responsabilidade dos interessados a verificação e comparação das cópias com as peças pa-
tenteadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artigo 6º 

ESCLARECIMENTOS 
 

1.  As reclamações ou pedidos de esclarecimentos, de quaisquer dúvidas surgidas na interpretação das condi-
ções da hasta pública, poderão ser apresentados por escrito, até 5 (cinco) dias corridos anteriores à data de 
realização do ato público.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. A resposta aos esclarecimentos é vinculativa e irrecorrível. ---------------------------------------------------------- 
 

 
Artigo 7º 

PUBLICITAÇÃO E ATO PÚBLICO DA HASTA PÚBLICA 
 
1. A presente hasta pública é publicitada com a antecedência mínima de pelo menos, 20 dias úteis, num jornal 

diário de grande circulação a nível nacional e ainda através de editais nos locais públicos do costume e na 
página web do Município - www.sines.pt. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

2. O ato público da hasta pública realizar-se-á no dia 22 de setembro de 2017, pelas 14h30, no Salão Nobre do 
Edifício dos Paços do Concelho, em Sines, 7520-129 Sines. ------------------------------------------------------- 

 
Artigo 8º 

COMISSÃO 
 

1.  O Presidente da Câmara Municipal de Sines, nomeará três (3) elementos efetivos (presidente e dois vogais) 
e dois (2) suplentes, que substituirão os membros efetivos nas faltas e impedimentos, para os efeitos do pre-
sente procedimento e a quem competirá dirigir a Praça. ------------------------------------------------------------- 

 
2. A nomeação para o exercício das respetivas funções cessa com a aprovação da ata de encerramento do res-

petivo procedimento, por parte do nomeante. ------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Os membros efetivos do júri serão substituídos nas faltas e impedimentos nos termos gerais do direito e do 
Código de Procedimento Administrativo, sendo que o 1º vogal substituirá o presidente, nas faltas e impe-
dimentos deste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. As incompatibilidades dos membros do júri são as previstas e reguladas nos termos do Código de Procedi-
mento Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artigo 9º 

PARTICIPAÇÃO NA HASTA PÚBLICA 
 

1. Qualquer interessado poderá assistir à hasta pública. ------------------------------------------------------------------ 
 

2. A participação na hasta pública não carece de formalização de candidatura por parte dos interessados. ------ 
 

3. Quando solicitado, todos os intervenientes deverão fazer prova da sua identidade e da qualidade em que 
intervêm no ato, mediante a apresentação dos documentos originais, designadamente: 
a) Número de identificação fiscal, número de bilhete de identidade ou cartão de cidadão, e domicílio, ou, 

no caso de ser uma pessoa coletiva, o respetivo número fiscal, a denominação social, a sede, código da 
certidão perante ou fotocópia da certidão do registo comercial atualizada. ----------------------------------- 

b) Declaração, de que não está em dívida ao Estado Português, por impostos, emitida pela Autoridade Tri-
butária Aduaneira, ou declaração de compromisso de honra a qual não dispensa a apresentação da de-
claração em caso de adjudicação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Caso o interessado opte por se fazer representar no ato público, procuração, ou ata do órgão social esta-
tutariamente competente para delegar competência num gerente ou administrador para representar iso-
ladamente a pessoa coletiva, nos casos em que esta se obrigue pela assinatura de dois ou mais membros 
do órgão de gestão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Sem prejuízo do disposto no número seguinte, todos os documentos a que se referem as alíneas anterio-
res serão redigidos em língua portuguesa. ------------------------------------------------------------------------- 

e) Os candidatos de origem estrangeira estão obrigados a apresentar os documentos exigidos aos candida-
tos de origem nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

f) Os candidatos pessoas coletivas sem sede, filial ou estabelecimento estável em território nacional deve-
rão apresentar, em substituição do documento referido na alínea a) do presente, o certificado de consti-
tuição da pessoa, acompanhado dos respetivos estatutos (Certificate of incorporation and Articles of 

Association), emitidos de acordo com a legislação do respetivo Estado de origem, legalizados num 
Consulado Português ou de acordo com a Convenção de Haia, e traduzidos para língua portuguesa, 
com a respetiva tradução certificada nos termos da lei portuguesa. -------------------------------------------- 

 
Artigo 10º 

DA PRAÇA (ATO PÚBLICO) 
 

1. À hora designada, a praça inicia-se quando o presidente da Comissão declarar aberto o ato de hasta pública.  
 

2. De seguida, dá-se início à licitação a partir do valor base de licitação anunciado. –------------------------------- 
 

3. Não são admitidos lanços inferiores a 100,00 € (cem euros). -------------------------------------------------------- 
 

4. Na licitação apenas poderão participar os interessados presentes ou pessoas que para o efeito se encontrem 
devidamente mandatadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. A licitação termina quando o presidente da Comissão da hasta pública tiver anunciado por três vezes o lan-

ço mais elevado e este não for coberto. ----------------------------------------------------------------------------------
-- 
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6. Encerrada a licitação, a Comissão adjudica provisoriamente o direito de propriedade sobre o imóvel em 

causa, a quem tenha oferecido o preço mais elevado, o qual deverá efetuar, de imediato, o pagamento cor-
respondente a 50% do preço da adjudicação, por via eletrónica, juntando o comprovativo ou por cheque 
bancário à ordem do Município de Sines. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. O remanescente do preço será pago no ato da escritura pública de compra e venda, a realizar em Cartório 

Notarial a definir pela Câmara Municipal de Sines.-------------------------------------------------------------------- 
 

8. O arrematante/adjudicatário poderá antecipar o pagamento da segunda prestação.-------------------------------- 
 

9. O Adjudicatário presta declaração em como tomou conhecimento dos direitos e obrigações, constantes do 
presente documento, aceitando-as, expressamente e sem reservas. ------------------------------------------------- 

 
10. No final da praça, é elaborado o respetivo auto de arrematação, que deve ser assinado pelos membros da 

comissão e pelo adjudicatário provisório.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Artigo 11º 

ADJUDICAÇÃO E ESCRITURA 
 

1. A decisão de adjudicação definitiva, ou de não adjudicação, compete ao Presidente da Câmara Municipal 
de Sines ou seu substituto legal, devendo ser notificado o adjudicatário, por carta registada, com aviso de 
receção no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da adjudicação provisória (Hasta Pública). ----------------- 
 

2. O adjudicatário provisório deve apresentar, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data da adjudicação pro-
visória, os seguintes documentos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Declaração de que não está em dívida ao Estado Português, por impostos, emitida pela Autoridade Tri-

butária Aduaneira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Documento comprovativo de se encontrar regularizada a sua situação relativamente às contribuições 

para a Segurança Social, emitida pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social; ---------------- 
c) Declaração em como se encontra em situação regularizada relativamente a dívidas ao Município de Si-

nes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Os adjudicatários de origem comunitária (ou outra com iguais direitos) devem apresentar os mesmos do-

cumentos exigidos aos adjudicatários nacionais. Tal exigência fica, porém, satisfeita com a emissão e au-
tenticação de documento correspondente do país de origem, acompanhado da sua tradução legalizada.------- 
 

4. Se no país de origem do adjudicatário não houver documento idêntico ou correspondente ao exigido aos 
adjudicatários portugueses, a exigência legal da sua apresentação, basta-se com documentação ou declara-
ção do próprio adjudicatário, sobre o preenchimento dos requisitos de acesso, que a documentação portu-
guesa se destinava a comprovar, feita sob juramento ou compromisso de honra, perante o notário ou outra 
autoridade competente do país de origem.------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. O auto de arrematação, conjuntamente com os documentos de notificação da adjudicação definitiva do 

imóvel, constitui título bastante para se efetuar o registo provisório da aquisição, a favor do adjudicatário. 
A escritura é título bastante para a conversão do mesmo em definitivo. -------------------------------------------- 
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6. A decisão de adjudicação definitiva será notificada ao adjudicatário, juntamente com a minuta da escritura, 

com indicação do dia, hora e local para a realização da escritura pública, para que este se pronuncie num 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. A escritura é composta pelo respetivo clausulado contratual e respetivos anexos.-------------------------------- 

 
8. O Contrato definitivo é celebrado por escritura pública, em Cartório Notarial a definir pela Câmara Muni-

cipal, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias úteis a contar da data de adjudicação provisória. ---------------- 
 

Artigo 12º 
NÃO ADJUDICAÇÃO 

CONDIÇÕES RESOLUTIVAS DA ADJUDICAÇÃO 
 

1. Não há lugar à adjudicação provisória: 
a) Nenhum concorrente haja licitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
b) O concorrente não tenha procedido ao pagamento de 50% do preço da adjudicação.------------------------ 
c) O incumprimento por parte do adjudicatário das demais obrigações decorrentes da adjudicação provisó-

ria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Não há lugar à adjudicação, provisória ou definitiva, designadamente, quando se verifique erro relevante 

sobre a identificação ou a composição dos imóveis, a prestação de falsas declarações, a falsificação de do-
cumentos ou o fundado indício de conluio entre os concorrentes. -------------------------------------------------- 
 

3. A não apresentação dos documentos exigidos, por motivo imputável ao adjudicatário, implica a não adjudi-
cação definitiva dos imóveis. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. O não cumprimento pelo adjudicatário dos procedimentos ou obrigações previstos nas condições de aliena-

ção implica a perda de quaisquer direitos eventualmente adquiridos sobre os imóveis, revertendo os mes-
mos para o Município de Sines bem como as importâncias já entregues.------------------------------------------- 

 
5. A prestação de falsas declarações ou a falsificação de documentos apresentados implica a exclusão da hasta 

pública, bem como a anulação da adjudicação, no caso dos imóveis lhe ter sido adjudicado, perdendo para a 
Câmara Municipal de Sines, as quantias entregues, sem prejuízo da participação à entidade competente, pa-
ra efeitos de procedimento penal.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. Se o adjudicatário não comparecer no dia, hora e local para a outorga da escritura pública, considera-se o 

incumprimento definitivo do mesmo, e tal implica, a perda de quaisquer direitos eventualmente adquiridos 
sobre os imóveis, revertendo o mesmo para o Município de Sines bem como as importâncias já entregues, 
devendo lavrar-se no cartório notarial o respetivo termo de não comparência do adjudicatário. ---------------- 

 
7. É da responsabilidade do adjudicatário o pagamento das despesas devidas pela realização da escritura pú-

blica de compra e venda e dos impostos derivados da aquisição e que sejam legalmente devidos. ------------- 
 

Artigo 13º 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
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1. Se não houver licitação, ficando a praça deserta, fica a Câmara Municipal de Sines habilitada a promover a 
alienação dos imóveis, sem recurso a nova hasta pública e por ajuste direto, com eventuais interessados na 
aquisição dos lotes, seguindo as demais regras publicitadas pelo presente edital. --------------------------------- 
 

2. Os casos omissos serão decididos pela Câmara Municipal de Sines. ------------------------------------------------ 
 

ANEXOS 
 

1.  Do presente Edital fazem parte integrante, três anexos, numerados de I, II, II:------------------------------------ 
1.1. Anexo I – Planta de Síntese do Loteamento Municipal dos Pré-Fabricados da Rua da Floresta. 
1.2. Anexo II – Minuta de Declaração. 
1.3. Anexo III – Planta de Localização. 
 
2. Fazem ainda parte integrante do presente a certidão matricial do prédio e respetiva certidão referente a cada 

lote, emitida pela Conservatória do Registo Predial de Sines.  
 
Para constar se publica o presente Edital, que vai ser publicitado e afixado nos lugares públicos do costume. 
 
 
Paços do Município, 23 de agosto de 2017 
 
 

 

O Presidente da Câmara 

 



Legenda:

Limite de Loteamento

Limite de Lote/Parcela

Lote

Área
do

Lote
(m2)

Área de
Implantação

(m2)

Altura
da

Fachada

acima  da
da

cota de

Pisos

soleira

Nº de
fogos

Usos

1

2

3

do Edifício
(m)

abaixo da
da

cota de

Pisos

soleira

146,9

150,5

98,2 160,0 80,0 6,50 2 1 1 Habitação

6,50 2 1 1 Habitação

6,50 2 1 1 Habitação

Área de loteamento - 8 324,3 m2
Área de lotes - 4 187,0 m2
Área de parcelas - 839,7 m2
Área de arruamentos - 3 297,6 m2

Área de cedência para o domínio público municipal - 3 297,6 m2

Área total de construção - 7 340,0 m2
Área de construção (acima da cota de soleira) - 5 160,0 m2
Área de construção (abaixo da cota de soleira) - 2 180,0 m2
Área total de implantação - 3 430,4 m2

Índice de utilização bruto (acima e abaixo da cota de soleira) - 0,88
Índice de utilização bruto (acima da cota de soleira) - 0,62
Índice de ocupação bruto - 0,41

Número de fogos - 22

200,0 110,2

111,2

Área de
Construção
do Edifício

(m2)
80,00

100,00

100,00

(Abaixo da Cota 
de Soleira)

Área de
Construção
do Edifício

(m2)

(Acima da Cota 
de Soleira)

4

5

145,7

140,4

6,50 2 1 1 Habitação

6,50 2 1 1 Habitação

109,3

105,3

100,00

100,00

6

7

127,1

139,4

6,50 2 1 1 Habitação

6,50 2 1 1 Habitação

180,0 100,0

220,0 110,0

100,00

100,00

8

9

144,0

144,0

6,50 2 1 1 Habitação

6,50 2 1 1 Habitação

129,7

115,0

100,00

100,00

10

11

144,0

208,0

6,50 2 1 1 Habitação

6,50 2 1 1 Habitação

134,4

189,0

100,00

100,00

12

14

286,8

208,0

6,50 2 1 1 Habitação

6,50 2 1 1 Habitação

186,4

186,5

100,00

100,00

15

16

208,0

288,0

6,50 2 1 1 Habitação

6,50 2 1 1 Habitação

192,0

189,3

100,00

100,00

17

18

208,0

208.0

6,50 2 1 1 Habitação

6,50 2 1 1 Habitação

188,6

190,6

100,00

100,00

19

20

208,0

208,0

6,50 2 1 1 Habitação

6,50 2 1 1 Habitação

189,3

187,7

100,00

100,00

22

23

208,0

208,0

6,50 2 1 1 Habitação

6,50 2 1 1 Habitação

188,2

187,7

100,00

100,00

24 360,0 6,50 2 1 1 Habitação300,0 250,0100,00

200,0

200,0

200,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Parcela

Área
da

Parcela
(m2)

8A

9A

10A

8,3

35,2

28,9

11A

14A

82,7

78,9

87,4

82,1

85,3

15A

17A

18A

83,319A

80,720A

81,622A

80,723A

24,624A

NOTA: As parcelas destinam-se a complementar os lotes
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