
CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

ENTRE: 

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E., pessoa colectiva de direito 

público de natureza empresarial, criada pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de 

Fevereiro, com o N.I.P.C. 508080142 e sede na Rua José António Serrano, em 1150-199 

Lisboa, neste acto representado por ALEXANDRE SILVA, advogado com a Cédula 

Profissional n.º 49447L e com domicílio profissional na Rua do Arco da Graça, n.º 77, 

Sobreloja Direita, 1150-050 Lisboa, na qualidade de PROMITENTE VENDEDOR; 

E 

XXXXXXX, titular do Cartão de Cidadão com o n.º xxxxxxxx, válido até 

xx/xx/xxxx, casado com Xxxxxxxxx, no regime de Xxxxxx, residentes na Rua 

Xxxxxxxxx, e 

XXXXXXX, titular do Cartão de Cidadão com o n.º xxxxxxxx, válido até 

xx/xx/xxxx, casado com Xxxxxxxxx, no regime de Xxxxxx, residentes na Rua 

Xxxxxxxxx, 

CONSIDERANDO QUE: 

A. O PROMITENTE VENDEDOR é proprietário e legítimo possuidor do prédio

urbano sito em ______________________, em Lisboa, inscrito na matriz predial sob o 

artigo n.º _____ da freguesia de _______________ e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Lisboa sob o n.º ___ da freguesia de _______________, isento de 

licenciamento por ser de construção anterior a 1951; 

B. O PROMITENTE VENDEDOR pretende vender o prédio identificado e os

PROMITENTES COMPRADORES pretendem adquirir o mesmo; 

C. Os PROMITENTES COMPRADORES apresentaram, em leilão ocorrido hoje, o

mais alto preço para a compra do prédio identificado; 



É LIVREMENTE E DE BOA-FÉ ACORDADO E RECIPROCAMENTE ACEITE O PRESENTE

CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUE SE REGE PELOS TERMOS E CONDIÇÕES

CONSTANTES DAS CLÁUSULAS SEGUINTES: 

Cláusula Primeira 

Pelo presente contrato, o PROMITENTE VENDEDOR promete vender aos PROMITENTES

COMPRADORES, e estes prometem comprar-lhe, livre de quaisquer ónus ou encargos, sem 

prejuízo dos contratos de arrendamento em vigor e/ou qualquer outro devidamente 

publicitado, o prédio urbano sito em ______________________, em Lisboa, inscrito na 

matriz predial sob o artigo n.º _____ da freguesia de _______________ e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º ___ da freguesia de 

_______________, isento de licenciamento por ser de construção anterior a 1951. 

Cláusula Segunda 

O preço convencionado para a prometida venda é de (…) € (…. euros) e será pago, pelos 

PROMITENTES COMPRADORES ao PROMITENTE VENDEDOR, do seguinte modo: 

1. – (…) € a título de sinal, com a assinatura do presente contrato-promessa,

através de cheque, quantia que corresponde a 20 % do preço e a que o

PROMITENTE VENDEDOR dará a respetiva quitação, após boa cobrança do

mesmo;

2. - (…) € com a outorga da escritura a realizar nos termos da cláusula seguinte,

mediante cheque visado ou transferência bancária prévia para o NIB

0781.0112.0000.000.79.25.61.

Cláusula Terceira 

Os PROMITENTES COMPRADORES declaram ter na presente data pleno conhecimento do 

estado de conservação do prédio, nada tendo a reclamar ou a exigir do PROMITENTE

VENDEDOR. 



Cláusula Quarta 

A escritura de compra e venda deverá realizar-se no prazo máximo de dois meses a contar 

da data de assinatura do presente contrato-promessa, em data a acordar entre as partes e 

em cartório notarial de Lisboa a indicar pelo PROMITENTE VENDEDOR, com a 

antecedência mínima de dez dias úteis relativamente à data pretendida. 

Cláusula Quinta 

O PROMITENTE VENDEDOR entregará aos PROMITENTES COMPRADORES o prédio 

objecto da promessa, no acto da celebração da escritura pública definitiva de compra e 

venda referida na cláusula anterior. 

Cláusula Sexta 

São da responsabilidade dos PROMITENTES COMPRADORES todas as despesas e encargos 

com a transmissão do imóvel objecto do contrato de compra e venda, nomeadamente, 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), Imposto do Selo, 

escritura, registos, bem como todas as despesas e encargos relativos a à documentação 

necessária à formalização da escritura, à excepção da documentação a apresentar pelo 

PROMITENTE VENDEDOR. 

Cláusula Sétima 

Em caso de incumprimento definitivo do presente contrato-promessa de compra e venda, 

por razão do exercício do direito de preferência pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) 

ou pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), o PROMITENTE VENDEDOR fica 

desobrigado da plena realização do contrato, sem o pagamento de qualquer indemnização, 

sendo suficiente a devolução, em singelo, do sinal entregue e previsto no ponto 1. da 

cláusula segunda (… €) e a imediata comunicação e prova de tal facto aos PROMITENTES

COMPRADORES. 

Cláusula Oitava 

O PROMITENTE VENDEDOR declara desde já a oposição à cessão da posição contratual, 

assumida pela presente promessa, dos PROMITENTES COMPRADORES. 



 
Lisboa, 27 de Setembro de 2018, 

 

 

O PROMITENTE VENDEDOR 

 

________________________________________ 

 

  

OS PROMITENTES COMPRADORES 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 


