


Zona Industrial  de Macedo de 

Cavaleiros – Regulamento de 

Cedências 

 

 

 

 

 

 

Jardim 1.º de Maio ●  5340 – 218 Macedo de Cavaleiros ● Telefone + 351 278 420 420 ● Fax + 351 278 426 243 ●  

www.cm-macedodecavaleiros.pt ● Correio eletrónico – geral@cm-macedodecavaleiros.pt. 

 

                           Página 2 de 9 

          

Artigo 1º 

Da cedência dos lotes 

Os lotes existentes na Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros serão cedidos pela Câmara 

Municipal de Macedo de Cavaleiros, adiante designada por Câmara Municipal, em propriedade 

plena a entidades privadas ou públicas. 

Os lotes serão cedidos tal como se encontram no momento da atribuição, sendo da 

responsabilidade dos adquirentes efectuar os trabalho necessários à implementação dos projectos 

previamente aprovados e licenciados. 

 

Artigo 2º 

Da forma de atribuição dos lotes 

A atribuição dos lotes será feita por: 

1- Hasta pública, quando os potenciais adquirentes pretenderem explicitamente a realização de 

um investimento de tipo financeiro, designadamente a compra de lotes para arrendamento 

e/ou posterior revenda. Estes adquirentes são adiante designados como “investidores 

financeiros”. 

2- Acordo directo nas restantes situações. 

 

Artigo 3º 

Dos preços de venda dos lotes 

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros fixará semestralmente o preço-base de venda dos 

lotes a atribuir por acordo directo, bem como o valor-base de licitação dos lotes a atribuir em hasta 

pública e respectivos lances mínimos. Sendo os lotes atribuídos em hasta pública, o preço de venda 

é o que resultar das licitações a fazer pelos interessados. 

Sendo os lotes atribuídos por acordo directo, o valor da venda dos lotes será o que resultar do 

preço fixado pela Câmara Municipal, eventualmente deduzido dos benefícios a conceder aois 

adquirentes, nos termos do Artigo 6. 
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Artigo 4º 

Da candidatura por acordo directo 

1. A empresa que se pretenda instalar na Zona Industrial deverá efectuar a sua candidatura à 

instalação e à aquisição de um lote industrial ou lotes tendo de cumprir os seguintes 

procedimentos simultâneos: 

a. Apresentação de requerimento; 

b. Preenchimento de questionário de candidatura; 

c. Preenchimento de inquérito industrial. 

2. A Câmara Municipal através dos seus serviços competentes terá um mês para análise dop 

processo de candidatura. Aceite a proposta de candidatura, a empresa terá o prazo de 10 

dias para desencadear o processo de aquisição. 

 

Artigo 5º 

Da forma de pagamento  

A forma de pagamento dos lotes cedidos será a seguinte: 

1. Para os lotes atribuídos por acordo directo, 10% do valor no acto da atribuição e os restantes 

90% no acto da escritura de compra e venda: 

1.1. A escritura será celebrada no máximo até seis meses após o acto da atribuição do lote, ou 

dos lotes. 

1.2. O adquirente poderá beneficiar de uma dilatação do prazo de pagamento, se o seu projecto 

de investim,ento for considerado de interesse municipal, nos termos do Artigo 6. 

2. Para os lotes atribuídos em hasta pública, 50% do valor no acto da arrematação e os restantes 

50% no acto da escritura pública de compra e venda. 

2.1. A escritura será celebrada no máximo até três meses após o acto da atribuição do lote, ou 

dos lotes. 
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Artigo 6º 

Do sistema de incentivos aos adquirentes de lotes por acordo directo 

1. A Câmara Municipal definirá semestralmente o regime de incentivos a atribuir aos adquirentes 

nas situações de acordo directo, se os projectos forem considerados de interesse municipal, nos 

termos do número 2 deste artigo. Os incentivos consistirão numa determinada percentagem de 

redução do preço-base de venda do lote. 

2. Os projetos de investimentos serão considerados de interesse municipal se cumprirem pelo 

menos um dos seguintes critérios: 

- geração de pelo menos 05 postos de trabalho; 

- introdução de novas tecnologias; 

- aproveitamento de recursos naturais locais; 

- aumento da notoriedade do Concelho, resultante de actividade não existente na Região ou de 

prestígio nacional, ou internacional da marca ou patente. 

2.1. Serão ainda considerados de interesse municipal os projectos de relocalização de empresas 

geradoras de poluição, de problemas de trânsito, ou urbanísticos, que queiram sair dos 

aglomerados urbanos para se instalarem na Zona Industrial. 

3. A Câmara Municipal fixará semestralmente, para cada critério de avaliação, a respectiva 

percentagem máxima de redução do preço de venda dos lotes, bem como o preço-base de 

venda dos lotes. 

4. Para efeitos do número 2, do Artigo 4, a Câmara Municipal nomeará uma Comissão de 

Avaliação para análise do interesse dos projectos. Esta Comissão emitirá parecer não vinculativo 

onde constará a proposta quantificada de atribuição de incentivos e localização do lote ou lotes. 

Competirá à Câmara Municipal deliberar sobre esta matéria. 

5. Cabe aos interessados requerem à Câmara Municipal a classificação do respectivo projecto de 

investimento como de interesse municipal, para beneficiar do sistema de incentivos. No 

requerimento a apresentar deverá constar a informação necessária e suficiente sobre o projcto, 

que permita a correcta avaliação deste pela Câmara Municipal no que respeita aos critérios de 

apreciação definidos no núemro 2 deste Artigo. 
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6. A redução de preço a atribuir a cada projecto resultará da soma das reduções estipuladas para 

cada um dos critérios que o projecto cumpra. O preço final não poderá no entanto ser inferior a 

20% do valor-base fixado. 

 

Artigo 7º 

Da aquisição de lotes confinantes para futura expansão 

Os adquirentes dos lotes atribuídos por acordo directo podem adquirir lotes confinantes para futura 

expansão, nas seguintes condições: 

1. Os lotes para expansão serão atribuídos em simultâneo com os destinados à imediata 

construção, com localização a definir pela Câmara Municipal. 

2. O pagamento dos lotes para expansão será feito da seguinte forma: 10% do valor no acto da 

atribuição, 30% do valor no acto da celebração do contrato de promessa de compra e venda, e 

os restantes 60% na celebração da escritura pública de compra e venda. 

2.1. O contrato de promessa de compra e venda será celebrado até a um mês após o acto da 

atribuição. 

2.2. A escritura pública será celebrada até três anos após a assinatura do contrato de promessa de 

compra e venda. 

3. O preço de venda dos lotes para expansão não será objecto dos eventuais incentivos referidos 

no ARTIGO 6º. 

4. O valor a pagar na altura da celebração da escritura será actulaizado em função do Índice de 

Preços no Consumidor (sem habitação) publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. 

 

Artigo 8º 

Da celebração da escritura pública 

1. No caso da atribuição de lotes por acordo directo, a escritura pública de compra e venda só será 

celebrada após o projecto de construção ter obtido todas as aprovações necessárias por parte da 

Câmara Municipal e das entidades que intervenham no processo. 
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1.1. A não celebração da escritura no prazo previsto no número 1.1 do Artigo 5º, por razões 

imputáveis ao adquirente, implica a anulação da atribuição do lote sem que haja lugar a 

qualquer indemnização nem à devolução das importâncias entretanto já pagas pelo 

adquirente. 

1.2. Cabe ao adquirente interessado propor atempadamente à Câmara Municipal, com a 

necessária fundamentação, a prorrogação do prazo inicialmente estipulado para celebração 

da escritura, bem como a duração do período de prorrogação. A Câmara Municipal 

deliberarrá sobre a concessão da prorrogação e a duração da mesma. 

2. No caso da atribuição de lotes em hasta pública, a não celebração da escritura no prazo previsto 

no número 2.1 do Artigo 5º, por razões imputáveis ao adquirente, implica a anulação da 

atribuição do lote sem que haja lugar a qualquer indeminização nem à devolução das 

importâncias entretanto já pagas pelo adquirente. 

2.1. Cabe ao adquirente interessado propor atempadamente à Câmara Municipal, com a 

necessária fundamentação, a prorrogação do prazo inicialmente estipulado para  a 

celebração da escritura, bem como a duração do período de prorrogação. A Câmara 

Municipal deliberará sobre a concessão da prorrogação e a duração da mesma. 

 

Artigo 9º 

Da construção dos projectos nos lotes atribuídos por acordo directo 

1. No caso dos lotes atribuídos por acordo directo, o prazo máximo para início das construções 

será de 3 meses após a celebração da escritura. 

2. A conclusão da construção deverá ocorrer até um máximo de 15 meses após a celebração da 

escritura. 

3. O não cumprimento de um qualquer destes prazos, por razões imputáveis ao adquirente, 

implica a reversão do lote para a propriedade da Câmara Municipal, tendo o adquirente o direito 

à devolução na escritura de compra e venda do lote, independentemente de quaisquer 

benfeitorias ou construções parciais entretanto realizadas, que não serão objecto de 

indeminização. 
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3.1. Se o adquirente tiver beneficiado de algum incentivo atribuído à Câmara Municipal, nos 

termos do Artigo 5º, a devolução baixará para 25% do preço estabelecido na escritura. 

3.2. Cabe ao adquirente interessado propor atempadamente à Câmara Municipal, com a 

necessária fundamentação, a prorrogação destes prazos, bem como a duração do período 

de prorrogação. A Câmara Municipal deliberrarrá sobre a concessão da prorrogação e a 

duração da mesma. 

 

Artigo 10º 

Da construção dos projectos nos lotes atribuídos em hasta pública 

1. No caso dos lotes atribuídos em hasta pública, o investidor financeiro obriga-se a arrendar ou 

vender os lotes para instalação de empresas no prazo máxiomo de 2 anos após a celebração da 

escritura. 

1.1. Este prazo de 2 anos é contado entre a data da celebração da escritura de compra e venda 

entre o investidor financeiro e a Câmara Municipal, e a data da celebração do contrato de 

arrendamento ou da escritura de compra e venda, entre o investidor financeiro e, 

respectivamente, o futuro arrendatário ou o futuro comprador. 

2. Os prazos a respeitar pelo locatário ou novo adquirente até à conclusão da construção do 

projecto contam a partir da data da celebração do contrato de arrendamento ou da escritura de 

compra e venda, entre o investidor financeiro e o novo locatário ou adquirente, e são os 

seguintes: 

2.1. Aprovação do projecto por todas as entidades competentes até três meses após o referido 

contrato. 

2.2. Início da construção até 6 meses após o referido contrato. 

2.3. Conclusão da construção até 12 meses após o referido contrato. 

3. O não cumprimenyo de um qualquer destes prazos, por razões imputáveis ao investidor 

financeiro ou ao seu futuro locatário ou adquirente, implica a reversão do lote para a 

propriedade da Câmara Municipal, tendo o investidor financeiro (na situação de arrendamento) 

ou o novo adquirente (na situação de revenda do lote) direito à devolução de uma quantia no 
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valor de 50% do preço estabelecido na escritura de compra e venda do lote celebrado entre a 

Câmara Municipal e o investidor financeiro, independentemente de quaisquer benfeitorias ou 

construções poarciais entretanto realizadas, que não serão objecto de indeminização. 

3.1. Cabe ao interessado propor atempadamente à Câmara Municipal, com a necessária 

fundamentação, a prorrogação destes prazos, bem como a duração do período de 

prorrogação. A Câmara Municipal deliberará sobre a concessão da prorrogação e a duração 

da mesma. 

 

Artigo 11º 

Da revenda de lotes atribuídos por acordo directo 

1. Os lotes cedidos por acordo directo podem ser livremente vendidos pelos adquirentes seis 

meses após o início da laboração. 

2. Dentro do prazo estabelecido no nº anterior, a Câmara Municipal pode autorizar a revenda do 

lote se verificarem os pressupostos seguintes: 

a) O adquirente tem de possuir a qualidade de locadora financeira; 

b) A revenda destinar-se a financiar a infra estrutura a implementar no lote. 

3. A Câmara Municipal pode, até seis meses após o início da laboração, proceder à reversão do 

lote nos termos do nº 3 do artigo 9º deste regulamento, caso se verifique o incumprimento do 

estatuído no nº anterior.1 

 

Artigo 12º 

Situação de Excepção 

1. A Câmara Municipal nos lotes, que assim entender, ela própria, efectuar construções com o 

carácter e fins a que se destinam os restantes lotes. 

                                                 

1 Redacção alterada de acordo com a Deliberação da Câmara Municipal de 2004/09/13, e Deliberação da Assembleia 

Municipal de 2004/09/30 
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2. Os lotes e respectivas construções referidos no número anterior podem ser vendiodos, 

arrendados ou permutados pela Câmara Municipal, a entidades públicas ou privadas que 

manifestem o seu interesse. 

3. As situações referidas no número anterior serão analisadas pela Câmara Municipal, caso a caso, 

conforme o interesse Municipal de que se revistam. 

 

Artigo 13º 

Entrada em vigor 

1. Este regulamento entra em vigor 15 (quinze) dias após a sua publicação nos termos da lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pela Câmara Municipal em sua reunião extraordinária do dia 98/06/12.  

Aprovado pela Assembleia Municipal em sua Sessão de Junho, reunião de 98/06/26.  

 


