
 

HASTA PÚBLICA 

 PARA VENDA DE PRÉDIO URBANO EM 

 SANTIAGO DO CACÉM 

II 

Condições Especiais a observar 

pelo adquirente 

 

 

1- Caracterização do Edifício 

Trata-se de um edifício setecentista dos antigos Paços Municipais, construído em 1781, tendo sido 

posteriormente ocupado por um posto territorial da Guarda Nacional Republicana, em finais do século 

XIX. 

 

O edifício encontra-se devoluto desde há vários anos até à presente data. 

 

2 - Localização 

Praça Conde do Bracial, no Centro Histórico de Santiago do Cacém. 

 

3- Projeto de Licenciamento 

O Projeto de licenciamento de quaisquer intervenções construídas, será elaborado a cargo do 

proprietário, e coordenado por um arquiteto. 

 

Na elaboração do projeto de licenciamento de obras de recuperação e reformulação do edifício 

existente, prevalecerão as indicações e condicionantes dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal, 

em estreita ligação com os técnicos responsáveis pelo projeto e o proprietário do imóvel. 

 

Recomenda-se que a entrega do Projeto de licenciamento da obra seja precedida da apresentação 

dos esboços de intenções, na Divisão do Território, Atividades Económicas e Turismo, da Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém. 

 

 



 

4 - Intervenções não admissíveis: 

a)  Demolição do edifício; 

b)  Alteração dos alçados confinantes com as ruas públicas. 

 

5 - Obrigações do Adquirente 

Iniciar a obra de recuperação/reformulação do imóvel no prazo de 2 anos e conclui-la no prazo de 4 

anos, contados a partir da data da realização da escritura pública de compra e venda. 

a) Por motivos devidamente justificados e fundamentados e a requerimento dos interessados, 

poderá a Câmara Municipal, autorizar a prorrogação dos prazos fixados. 

 

6 – Diplomas a respeitar 

PP – Plano de Pormenor do Centro Histórico de Santiago do Cacém 

PU – Plano de Urbanização de Santiago do Cacém 

RMEU – Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 

RPCHSC – Regulamento do Plano de Centro Histórico de Santiago do Cacém 

 

Nota: O edifício encontra-se situado na Zona Especial de Proteção ao Pelourinho, o que pressupõe 

que qualquer intervenção que venha a ocorrer no mesmo, esteja sujeita a parecer da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo.  

 

7 – Anexos 

Planta de Localização à escala de 1:1000 

Planta de alçados e de cortes 

 

 

 

 

 


