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HASTA PÚBLICA 

 PARA VENDA DE PRÉDIO URBANO EM 

 SANTIAGO DO CACÉM 

I 

Condições da Hasta Pública  

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. 

Prédio urbano destinado a serviços, constituído por, R/C com seis compartimentos 

e 1º andar com oito compartimentos, dependências, cavalariças, sanitários e quintal, 

com a área total de 429,00 m². 

Está inscrito na matriz predial sob o artº 2182º e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 00241/240985, da freguesia de Santiago do Cacém. 

O imóvel está situado na Praça Conde do Bracial, em Santiago do Cacém. 

 

2 – VALOR BASE DA LICITAÇÃO. 

O preço base da licitação é de 50 000,00 € (cinquenta mil euros), e os lanços serão 

no valor mínimo de 1 000,00 €. 

 

3 – IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS DEVIDOS. 

- Imposto Municipal sobre as Transmissões (I.M.T.), salvo se houver isenção, e 

Imposto de Selo; 

- Encargos resultantes da celebração da escritura de Compra e Venda. 

 

4 – LOCAL, DATA E HORA DA HASTA PÚBLICA. 

A hasta pública realizar-se-á pelas 11:45 horas do dia 04 de agosto de 2016, na Sala 

de Sessões do Edifício-Sede do Município, no decurso da reunião ordinária da 

Câmara Municipal. 
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5 – ADJUDICAÇÃO. 

A praça a realizar na data indicada no número anterior, inicia-se a partir do preço 

base de licitação, e termina quando o senhor Presidente da Câmara, ou o seu 

substituto, tiver anunciado por três vezes o lanço mais elevado e este não seja 

coberto.  

 

6 – MODALIDADE DE PAGAMENTO. 

O valor resultante da adjudicação será satisfeito na Tesouraria da Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, na proporção de 25% no ato final da licitação, e 

os restantes 75%, no ato da assinatura da escritura de Compra e Venda. 

 

7 – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. 

7.1 A escritura de Compra e Venda será marcada pela Secção de Aprovisionamento 

e Património do Município de Santiago do Cacém, no prazo máximo de 30 dias, a 

contar da data da hasta pública, a qual dará conhecimento ao adjudicatário do local, 

dia e hora de celebração da mesma, com a antecedência mínima de 8 dias.  

7.2 A venda do imóvel será sujeita a cláusula de reversão, nos termos da qual o 

prédio vendido reverterá a favor do Município, caso o adquirente, por motivo que 

lhe seja imputável, não inicie as obras de reabilitação do imóvel, no prazo de dois 

anos, a contar da data de celebração da escritura de Compra e Venda, ou não as 

conclua, no prazo de quatro anos, a contar da mesma data. 

7.3 Caso se verifique a reversão do prédio, o Município fica obrigado a devolver ao 

adquirente o valor pago pela adjudicação deduzido de 1/3, e sem que tenha que 

pagar qualquer valor pelas benfeitorias realizadas no edifício. 

 

 8 – ESCLARECIMENTOS. 

Os esclarecimentos serão prestados até ao dia anterior ao da hasta pública, sendo os 

de caráter administrativo prestados pela Secção de Aprov. e Património, e os 
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relativos a questões de natureza urbanística prestados pelos  Serviços Técnicos da 

Divisão do Território e Atividades Económicas e Turismo. 

As condições especiais por que se regem as intervenções construtivas a observar no 

imóvel objeto da hasta pública, constam do documento anexo.  

 

9 – VISITA AO LOCAL. 

Para um melhor conhecimento do imóvel, poderá, posteriormente, ser definido um 

dia e hora, para visita ao local, caso os eventuais interessados assim o pretendam. 

 


