
 
 

-------------------------COMPRA E VENDA----------------------- 

---No dia ___ do mês de _______ de dois mil e dezassete, 

perante mim, Carlos José Albardeiro Barradas, NIF 174895186, 

Notário com Cartório Notarial na Avenida Movimento das Forças 

Armadas, número setenta e nove – C, no Barreiro, compareceram 

como outorgantes:--------------------------------------------- 

---------------------------PRIMEIRO:-------------------------- 

---CARLOS HUMBERTO PALACIOS PINHEIRO DE CARVALHO, Viuvo, 

natural da Freguesia e Concelho do Barreiro, residente na Rua 

José Magro, número 2, 3º B, no Barreiro, que outorga na 

qualidade de Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO, e em 

representação do:--------------------------------------------- 

---MUNICÍPIO DO BARREIRO, NIPC 506673626, com sede na Rua 

Miguel Bombarda, na União de Freguesias de Barreiro e 

Lavradio, concelho do Barreiro, e com os poderes para o ato - 

, _________________________ _____________________ _________, 

documentos que arquivo.--------------------------------------- 

----------------------------SEGUNDO--------------------------- 

---JOSÉ GONÇALVES MARTINS, natural da Freguesia de _____ 

________, Concelho de _____, portador do Cartão de Cidadão com 

o N.º ________, com domicilio na Rua ______ _________, o qual 

outorga na qualidade proprietário e requerente do CT/217/97.-- 

---Verifiquei a identidade do primeiro outorgante, a qualidade 

de que se arroga e os poderes que legitimam a sua intervenção 



  

neste acto, nos termos da lei e também por serem do meu 

conhecimento pessoal.----------------------------------------- 

---Verifiquei a identidade do segundo outorgante através da 

exibição do Cartão de Cidadão acima referido e a qualidade em 

que outorga foi por mim verificada através da Certidão 

Permanente.--------------------------------------------------- 

---Declarou o primeiro outorgante:---------------------------- 

---Que o Municipio do Barreiro, seu representado, é dono e 

legitimo possuidor de Prédio Urbano, sito nas Traseiras da 

Praceta Alves Redol, composto por uma parcela de terreno para 

construção, com a área de 20,86 metros quadrados, pertencente 

à União de Freguesias do Alto Seixalinho, Santo André e 

Verderena, Concelho do Barreiro, confrontando do Norte com 

Terreno Privado, do Sul com Terreno Privado, do Nascente com 

Parque Paz e Amizade e do Poente com Terreno Privado, descrito 

na Conservatória do Registo Predial do Barreiro sob o N.º 

___/______, da Freguesia de Santo André, encontrando-se lá 

registado a favor do Municipio do Barreiro, pela inscrição __ 

– Ap.__/______, Inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo 

____ da União de Freguesias do Alto Seixalinho, Santo André e 

Verderena, Concelho do Barreiro, tendo o valor patrimonial de 

__.____,00 € (_________ ___, ________ e ____ Euros).---------- 

---Que a Câmara Municipal do Barreiro, na sua reunião de __ de 

Janeiro de 2017, deliberou aprovar no âmbito do processo 

CT/217/97, a venda do Prédio Urbano identificado anteriormente 



 
 

ao Segundo Outorgante, pelo preço simbólico de 1,00 € (Um 

Euro).-------------------------------------------------------- 

---CLÁUSULA TERCEIRA:-Que, de acordo com o constante no 

Processo CT/217/97, a parcela de terreno descrito 

anteriormente, tem como objetivo de completar e integrar o 

lote sito na Rua Alves redol, N.º 8, destinado ao uso de 

Habitação.---------------------------------------------------- 

---Que, pela presente escritura e em cumprimento da 

Deliberação Camarária referida, o Municipio do Barreiro vende 

ào Segundo Outorgante, o prédio identificado pelo preço 

simbólico de 1,00 € (Um Euro), cujo valor já foi pago.-------- 

---Declarou o Segundo Outorgante:----------------------------- 

---Que aceita a presente compra nas condições e preço 

definidos, no âmbito do processo CT/217/97, estando de acordo 

com todas as suas cláusulas nos termos exarados.-------------- 

---Assim o disseram e outorgaram.----------------------------- 

---Verifiquei os elementos de identificação predial através 

das Descrições Prediais da Conservatória do Registo Predial do 

Barreiro e os elementos da Matriz pela Caderneta Predial do 

Serviço de Finanças do Concelho do Barreiro.------------------ 

---Verifiquei ter sido liquidado e pago IMT-Imposto Municipal 

sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, no valor de ___,__ € 

(_______ _________), conforme Certificado de Pagamento, 

emitido pelo Serviço de Finanças do Barreiro em __/__/2017.—-- 



  

---Verifiquei ter sido liquidado o respetivo Imposto Selo, no 

valor de ___,00 € (_______ ____________), conforme certificado 

de pagamento, emitido pelo Serviço de Finanças do Barreiro, em 

__/__/2017.--------------------------------------------------- 

---Arquivo os seguintes documentos:--------------------------- 

---a)-Planta de localização da Citada Parcela de Terreno 

(Planta 1);--------------------------------------------------- 

---b)-Fotocópia da Deliberação de Câmara acima referida;------ 

---c)-Caderneta Predial da Matriz;---------------------------- 

---d)-Fotocópia da Certidão da Conservatória do Registo 

Predial;------------------------------------------------------ 

---e)-Fotocópias das Liquidações e Cobranças do IMT e Imposto 

Selo;--------------------------------------------------------- 

---f)-Outros documentos que instruem o processo.-------------- 

---Esta escritura foi lida aos outorgantes e explicado o seu 

conteúdo em voz alta e na presença dos mesmos, os quais foram 

advertidos sobre a conveniência legal do registo deste acto.-- 

 

 

 

 

 

 

 


