
JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SILVALDE 
Largo da Igreja 227344017 * 965124068 
4500-474 Silvalde 

www.jf-silvalde.pt 
 

 REGULAMENTO DE VENDA DAS CASAS DA SEARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 
DE VENDA DAS 

CASAS DA SEARA 
 

http://www.jf-silvalde.pt/
http://www.jf-silvalde.pt/


JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SILVALDE 
Largo da Igreja 227344017 * 965124068 
4500-474 Silvalde 

www.jf-silvalde.pt 
 

REGULAMENTO DE VENDA DAS CASAS DA SEARA 

Página | 1  
 

PREÂMBULO 

 

A oito de setembro de dois mil e dezasseis, deliberou a Assembleia de Freguesia de Silvalde a 

alienação das “Casas da Seara”, património da Freguesia de Silvalde. Assim, a Junta de Freguesia de 

Silvalde, em cumprimento do disposto pela Assembleia de Freguesia, elabora o presente Regulamento 

com o intuito de conduzir o processo de venda das oito habitações mencionadas. 

Pretende-se com a presente regulamentação, essencialmente, a prossecução dos princípios 

de igualdade, justiça, equidade e imparcialidade do exercício da atividade administrativa, ainda que 

de gestão privada, bem como enquadrar as opções políticas e estratégicas do atual Executivo, 

devidamente validadas pela Assembleia de Freguesia.  

Com efeito, torna-se imperioso dar um destino às “Casas da Seara”, uma vez que, com a sua 

venda a Freguesia obterá fundos necessários para realizar obras de relevo na Vila de Silvalde. 

Na mira da elaboração do presente Regulamento esteve o objetivo de simplificar 

procedimentos, tornando-os acessíveis aos seus destinatários e conferindo-lhes total transparência e 

ainda a ponderação dos valores atribuídos a cada casa, tendo em consideração os atuais preços 

praticados no mercado. 

Assim, à luz dos objetivos supra mencionados, estabelece-se o regime aplicável à venda das 

oito casas que compõe as designadas “Casas da Seara”, de forma a assegurar-se um procedimento 

aberto, transparente e que proporcione condições de igualdade aos interessados, fixando 

simultaneamente os mecanismos destinados à salvaguarda dos interesses da Freguesia.  

Assim, no uso dos poderes regulamentares conferidos às autarquias locais pelo artigo 241.º 

da Constituição da República Portuguesa e da alínea h) do n.º 1 do artigo 6.º  da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, a Junta de Freguesia de Silvalde e a Assembleia de Freguesia, aprovaram o presente 

Regulamento que irá reger a venda das “Casas da Seara”.  
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Artigo 1.º 

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

  O presente Regulamento define as condições em que serão vendidas as “Casas da Seara” que 

constituem domínio privado da Freguesia de Silvalde.  

 

Artigo 2.º 

CARACTERIZAÇÃO DOS LOTES 

Os lotes a que refere o presente Regulamento possuem o preço base constante no ANEXO I e 

encontram-se devidamente identificados, caracterizados e localizados na planta que constitui o 

ANEXO II ao presente Regulamento.  

 

Artigo 3.º 

CONDIÇÕES GERAIS 

1. As “Casas da Seara” são exclusivamente destinadas à habitação própria e permanente do 

comprador e seu agregado familiar. 

2. Só poderão ser adquirentes das Casas alvo do presente Regulamento, os atuais arrendatários. 

3. Cada concorrente só pode concorrer para aquisição da Casa em que atualmente reside e da 

qual é arrendatário.  

4. No caso dos destinatários do n.º 2 do presente artigo demonstrarem expressamente não 

terem interesse com adquirir a Casa em que atualmente residem, podem concorrer, por sua 

vez, os seus descendentes diretos (filhos), nas condições previstas no artigo 6.º do presente 

Regulamento.  

5. Na falta de interesse expresso dos destinatários referidos nos números anteriores, ou, no caso 

do processo de venda não ser concluído nos termos do artigo 12.º do presente Regulamento, 

as Casas que não tiverem sido vendidas serão alvo de novo concurso público de aquisição, 

com regras a definir posteriormente.   
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Artigo 4.º 

Afetação das casas 

 As casas destinar-se-ão, obrigatória e exclusivamente, à habitação própria, efetiva e 

permanente dos seus adquirentes e agregado familiar, por um período mínimo de 15 (quinze) anos, 

contados da data de celebração da escritura definitiva de compra e venda das mesmas.  

 

Artigo 5.º 

Preço das Casas da Seara e condições gerais de venda 

1. O preço das Casas da Seara serão os seguintes: 

a. Casa n.º 1: € 29.000,00 (vinte e nove mil euros); 

b. Casas n.º 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: €28.000,00 (vinte e oito mil euros). 

2. O montante integral do valor atribuído a cada Casa deve ser pago no ato de escritura da 

mesma nos termos do artigo 11.º do presente Regulamento.  

 

Artigo 6.º 

Apresentação de candidaturas para a compra das Casas da Seara 

1. O prazo para a entrega de candidaturas decorrerá entre 1 de maio de 2019 a 15 de junho de 

2019.  

2. As candidaturas para a aquisição das Casas da Seara apenas poderão ser apresentadas pelos 

interessados na secretaria da Junta de Freguesia de Silvalde dentro do prazo estabelecido para 

o efeito. 

3. As candidaturas deverão se instruídas obrigatoriamente com os seguintes documentos: 

a. Fotocópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade e cartão de identificação fiscal 

dos candidatos; 

b. Certidão de situação contributiva regularizada perante a Administração Fiscal e Segurança 

Social; 
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c. Declaração de honra de não dívida à Junta de Freguesia de Silvalde; 

d. Formulário próprio disponibilizado para o efeito na Junta de Freguesia de Silvalde.  

4. No caso da proposta ser apresentada por descendente direto do atual arrendatário (filho(a)), 

deve também ser entregue com a candidatura: 

a. Documento com assinatura reconhecida do atual arrendatário, onde exprima 

diretamente não estar interessado na aquisição na Casa por este arrendada; 

b. No caso de existirem mais filhos do arrendatário que não pretende adquirir, deve ser junta 

declaração com assinaturas reconhecidas dos outros filhos do mesmo, com menção 

expressa de que aceitam a compra da Casa pelo irmão(ã), não tendo interesse na 

aquisição da mesma.  

c. A Junta de Freguesia de Silvalde exclui qualquer tipo de responsabilidade que possa surgir 

a nível de direito das sucessões entre os herdeiros neste caso, devendo o processo de 

candidatura ser apresentado de comum acordo entre estes.  

5. A apresentação da candidatura implica a aceitação por parte dos interessados do preço 

atribuído no presente Regulamento a cada Casa.  

 

Artigo 7.º 

Apreciação das Candidaturas 

1. Apenas serão apreciadas as candidaturas apresentadas que cumpram todos os requisitos e 

sejam entregues com todos os documentos previstos no presente Regulamento. 

2. Caso sejam entregues candidaturas com erros ou faltas que possam ser supridas, será 

concedido prado de 10 (dez) dias para a sua correção, prazo após o qual a candidatura deverá 

ser recusada.  

3. As candidaturas são apreciadas por ordem de entrada.  

4. Após o fim do prazo de entrega das candidaturas, a Junta de Freguesia procederá à sua 

apreciação e análise num prazo máximo de 30 dias. 
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Artigo 8.º 

Exclusão de candidaturas 

1. Serão excluídas as candidaturas que não sejam instruídas nos termos do presente 

Regulamento, com os documentos necessários à sua apreciação, assim como as apresentadas 

fora do prazo previsto.  

2. Serão também excluídas candidaturas cujos candidatos possuam dívidas com a Autoridade 

Tributária, Segurança Social ou Junta de Freguesia de Silvalde. 

3. A exclusão da candidatura compete ao Presidente da Junta de Freguesia, mediante despacho 

fundamentado e cumprida a audiência prévia dos interessados, nos termos do artigo 121.º do 

Código de Processo Administrativo. 

 

Artigo 9.º 

Atribuição 

1. A decisão da atribuição das “Casas da Seara” compete ao Presidente da Junta de Freguesia de 

Silvalde, respeitando as candidaturas apresentadas. 

2. Será publicado o resultado do presente procedimento nos locais habituais da Freguesia.  

 

Artigo 10.º 

Impossibilidade de cessão da posição contratual 

O comprador não poderá, em caso algum, proceder à transmissão ou cedência, a qualquer título, 

da sua posição contratual, em nenhum momento do processo.  

 

Artigo 11.º 

Responsabilidade da Junta de Freguesia  

 As Casas da Seara são vendidas no estado em que se encontram, e os candidatos aceitam-nas 

nesse estado, não ficando a Junta de Freguesia de Silvalde responsável por qualquer obra, 
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independentemente da sua natureza, nem pela devolução de qualquer valor pago a nível de 

melhoramentos ou benfeitorias.  

 

Artigo 12.º 

Celebração de Escritura 

1. A escritura de compra e venda das “Casas da Seara” será celebrada no Cartório Notarial, dia e 

hora designados pela Junta de Freguesia de Silvalde, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

subsequentes à data do despacho de atribuição.  

2. Na escritura deve estar obrigatoriamente mencionado: 

a. A identificação do comprador; 

b. A identificação da casa; 

c. Que a casa adquirida se destina à habitação própria, efetiva e permanente dos 

adquirentes e respetivo agregado familiar, por um período mínimo de 15 (quinze) anos, 

contados da data de celebração da escritura e a proibição de uso para fins diferentes do 

estipulado; 

d. A não permissão de transmissão inter vivos, a título oneroso ou gratuito, qualquer que 

seja a forma que revista, do direito de superfície ou propriedade plena sobre as Casas, 

antes de decorridos 15 (quinze) anos da data de celebração da escritura de compra e 

venda. 

3. Na data da escritura deve ser efetuado o pagamento integral do valor atribuído à respetiva 

casa a registar.  

4. Todos os valores devidos a título de taxas e emolumentos necessários para a celebração da 

escritura fica exclusivamente a cargo do comprador. 

 

Artigo 13.º 

Disposições finais 
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1. A resolução de quaisquer dúvidas de interpretação ou aplicação do articulado deste 

Regulamento, será sempre da competência e responsabilidade da Junta de Freguesia de 

Silvalde 

 

Artigo 14.º 

Entrada em Vigor 

1. O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pela Assembleia 

de Freguesia. 
 

Aprovado em reunião de: 
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FORMULÁRIO 

 

NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________ 

MORADA: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: _________________________        DATA DE NASCIMENTO:            /         / 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL: __________________   VÁLIDO ATÉ:            /         /       

CONTRIBUINTE: ___________________________________________________________________ 

TELEFONE: ______________________________   EMAIL: __________________________________ 

 

CANDIDATURA 

 

IDENTIFICAÇÃO DA CASA A QUE SE CANDIDATA A COMPRAR:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

DATA 

 

ASSINATURA 
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DOCUMENTOS JUNTOS: 

⃝ FOTOCÓPIA DO CARTÃO DE CIDADÃO/BILHETE DE IDENTIDADE E CARTÃO DE CONTRIBUINTE 

⃝ CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA REGULARIZADA JUNTO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E 

SEGURANÇA SOCIAL 

⃝ DECLARAÇÃO DE HONRA DE NÃO DÍVIDA À JUNTA DE FREGUESIA DE SILVALDE 

NO CASO DO PROPOSTA SER APRESENTADA POR PESSOA DIFERENTE DO ATUAL ARRENDATÁRIO NOS 

TERMOS PREVISTOS NO REGULAMENTO DE VENDAS: 

⃝ DOCUMENTO DO ATUAL ARRENDATÁRIO ONDE EXPRESSAMENTE COMUNIQUE QUE NÃO 

PRETENDE ADQUIRIR A CASA ONDE RESIDE 

⃝ DECLARAÇÃO DOS OUTROS FILHOS (CASO EXISTAM) ONDE RECONHEÇAM NÃO ESTAR 

INTERESSADOS NA COMPRA, NOS TERMOS PREVISTOS NO REGULAMENTO DE VENDA DAS CASAS DA 

SEARA 

 

 

DECLARAÇÃO: DECLARO CONSENTIR, NOS TERMOS DO N.º 2 DO 

ARTIGO 5.º DA LEI N.º 7/2017 DE 5 DE FEVEREIRO E NO ÂMBITO DO 

PRESENTE PROCEDIMENTO, A REPRODUÇÃO DO CARTÃO DE 

CIDADÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE EM FOTOCÓPIA, BEM 

COMO A UTILIZAÇÃO DE DADOS E SEU TRATAMENTO NO ÂMBITO 

DO RGPD 

 

 

 

  

SIM              NÃO 
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DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________,  portador(a) do 

bilhete de identidade/Cartão de cidadão, n.º __________________, válido até ________________, 

residente na ______________________________________________________________________ 

declaro, para os devidos efeitos e sob compromisso de honra, que não possuo qualquer dívida à 

Junta de Freguesia de Silvalde. 

 

 

DATA 

 

 

 

ASSINATURA 
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